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накратко
Ехнатон сключи партньорство с производителите на продукти за
идентификация Zebra
Наскоро Ехнатон разшири продуктовата си гама в областта на индустриалната идентификация, като сключи партньорство с водещите производители
и Honeywell

Zebra и Honeywell, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
„Темите за индустриална идентификация и проследимост стават все по-актуални във всички отрасли на индустрията“, коментираха специалисти от Ехнатон. „Запознати сме с технологията и изискванията, произтичащи от световните и европейски стандарти и регулации, а също така натрупахме значителен опит в реализиране на редица проекти. Партньорството ни със Zebra и
Honeywell ни дава възможност да дообогатим продуктовото портфолио, с което боравим, и да бъдем по-гъвкави и всеобхватни в решенията, които предлагаме“, допълниха те. От компанията уточниха, че са фокусирани главно върху продуктите за идентификация на двете компании, а именно мобилни компютри,
RFID системи, четци и маркиращи кодове продукти.

Festo с трети пореден сертификат за предпочитан доставчик на Bosch
За трети пореден път Festo получи сертификат за предпочитан глобален
доставчик от групата Bosch в областта на пневматиката, съобщиха от компанията. С тази награда Bosch отличава своите водещи доставчици за изключителни резултати по отношение на иновациите, качеството и надеждността.
Оливър Мерле, директор управление на материалите и опаковъчни технологии в Bosch, и Малт Ихленфелд, директор корпоративни покупки и логистика,
поддръжка, ремонт и експлоатация в Robert Bosch, връчиха сертификата на д-р
Ансгар Кривет, член на Управителния съвет на Festo, по време на посещение от
мениджъри от групата Bosch във високотехнологичния завод на Festo в Остфилдерн-Шархаузен. Те подчертаха, че Bosch има за цел да създаде устойчиви бизнес
отношения и взаимен растеж в световен мащаб заедно със своите най-добри и
най-иновативни доставчици.
Festo е водещ партньор на Bosch от 2015 г. При връчването на наградата
Оливър Мерле заяви, че дейностите на Festo в областта на цифровизацията на
индустриални приложения са много важни за Bosch.

Arburg представи два обновени модела Allrounder на Fakuma 2017
Arburg взе участие в тазгодишното издание на изложението за обработка на
пластмаси Fakuma, което се проведе между 17 и 21 октомври във Фридрихсхафен, Германия. Сред акцентите на щанда на компанията бяха двете големи хибридни шприцмашини Allrounder 1120 H и Allrounder 920 H със затваряща сила
съответно 6500 и 5000 kN, отличаващи се с нов дизайн и система за управление Gestica, както и демонстрации на иновативни решения за Industry 4.0.
„Изключително сме доволни от Fakuma 2017. Теми като Industry 4.0, хост
компютърни системи и адитивно производство вълнуват все повече клиентите ни. Във Фридрихсхафен отново демонстрирахме по впечатляващ начин, че
можем да предложим не само подходящата интелигентна машинна технология
за всяко изискване, но и че сме технологичен партньор на клиента“, коментира
Михаел Хел, говорител на управленския екип на Arburg.
Интерес предизвикаха и работещата вертикална Allrounder 375 V, която произвеждаше затегателни ремъци с различни дължина, цвят и накрайници по поръчка
на посетителя, както и демонстрациите на две автоматизирани приложения на
Allrounder 470 S и Allrounder 370 E Golden Electric за автомобилната индустрия.
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накратко
Microchip представи първия външен CAN FD контролер
Microchip вече предлага първия външен CAN FD (CAN Flexible Data Rate) контролер MCP2517FD, който осигурява на разработчиците опростени средства за
надграждане от CAN 2.0 към CAN FD и възможност да се възползват от подобренията на протокола CAN FD, съобщиха от компанията.
CAN FD предлага множество предимства пред традиционния CAN 2.0, включително по-високи скорости на предаване на данни и по-голям размер на съобщението. Мощният контролер MCP2517FD CAN FD може да се използва в комбинация с всеки микроконтролер, което позволява на разработчиците лесно да
внедрят тази технология без цялостно препроектиране на системата.
Тъй като преходът към CAN FD е в начален етап, понастоящем са достъпни
ограничен брой CAN FD модули. Освен това, обновяването на системния микроконтролер може да бъде съпроводено със значителни разходи, удължен развоен
процес и потенциални рискове. MCP2517FD позволява на разработчиците да
активират функционалността на CAN FD, като интегрират само един външен
компонент, продължавайки да използват по-голямата част от своята система.

MEP Teknik достави пиролизна пещ за машиностроителна компания в
Казанлък
В началото на месец септември т. г. MEP Teknik пусна в експлоатация нова
пиролизна пещ, шеста по ред в България, съобщиха от компанията. Съоръжението
е инсталирано в една от водещите фирми в областта на отбранителната индустрия и машиностроенето в Казанлък, която е с утвърдено име на международния
пазар, информират още от MEP Teknik. Проектът включва изработка, доставка,
монтаж и пускане в експлоатация на пещ за сваляне на покритие от подвески,
използвани в бояджийските линии, както и от некачествено боядисани детайли.
„Въвеждането на по-строги правила за опазване на околната среда и подобряване на условията на труд, както и високите изисквания на клиентите по отношение на качеството, все повече налагат навлизането на тази технология за
почистване. Боядисаните детайли и подвески се почистват в пещите без открит пламък и при безкислородна среда. В основата на термичния метод стои
принципът на разрушаването на покритието при различни температури“, обясняват от компанията.
Като предимства на метода от MEP Teknik изтъкват ниските експлоатационни разходи, липсата на въздействие върху околната среда и на здравни рискове за работещия персонал, както и високата надеждност, осигурена от защитната система и редицата програми за изпълнение при различни наслоявания на
боя и дебелина на метала.

Osram откри първия си завод в България близо до Пловдив
На 19 октомври т. г. световният производител в областта на осветлението Osram официално откри първия си завод в България. Компанията инвестира
50 млн. лв. за създаването на съоръжение за производство на електронни баласти, драйвери и светодиодни модули в Пловдив, където ще бъдат открити 900
работни места. На официалната церемония присъстваха заместник-министърът
на икономиката Александър Манолев, заместник министър-председателят Томислав Дончев, кметът на Пловдив Иван Тотев и изпълнителният директор на
Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. По време на събитието Александър Манолев подчерта, че все повече компании инвестират във високотехнологични проекти в България. „Нещо повече, към момента проекти на обща
стойност от около 800 млн. лв. са входирани в Българска агенция за инвестиции
и се подготвят да стартират“, допълни той.
Българският завод на Osram е част от бизнес звеното „Дигитални системи“
на компанията, което отговаря за разработването, производството и продажбите на електронни компоненти за осветление. Произведените в него продукти за осветителната индустрия ще се продават на Osram, която ще управлява
дистрибуцията на продукцията до крайните клиенти в Европа.

Полски и български компании стартираха съвместни проекти за над
Седем договора между български и полски компании на обща стойност над 30
30 млн. евро
млн. евро бяха сключени по време на двустранния българо-полски бизнес форум,
който стартира на 5 октомври т. г. във Варшава. Официалната церемония бе
открита от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, а на
нея присъства и Витолд Словик, заместник-министър на икономическото развитие на Полша. В събитието взеха участие над 200 компании от двете страни.
Сред сключените споразумения са такова за закупуване на ремонтирани вагони
между група ЗУЕ и завод Септември, споразумение за закупуване на български
пчелен мед между полската компания Корпо Био и производителя Йот Ги Вал,
договор в хранително-вкусовата промишленост между Контрактус и Си Комершъл за внос от Полша на мляко и месо.
„Обменените визити на високо политическо ниво се осъществяват в изключително подходящ момент, когато икономиките ни са в подем, а връзките между
бизнеса от двете държави постоянно се заздравяват и развиват“, коментира
заместник-министър Манолев.
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бизнес

ЕМО 2017 тенденции в световното
машиностроене
О

т 18 до 23 септември се проведе тазгодишното издание на водещото международно изложение в
областта на металообработването
EMO Hannover. „Истинско място за
бизнес успех“; „фантастичен прозорец към световния пазар“; „крачка към
бъдещето на производството“ това са само някои от определенията, с които участващите изложители са описали резултатите и впечатленията си от него. „Повечето от
тях си тръгнаха от тазгодишното
издание на панаира с множество реализирани поръчки и в изключително
оптимистично настроение“, коментират организаторите. Сделки на
стойност 8 млрд. евро бяха сключени по време на едноседмичното събитие.
„Повече бизнес, повече международна сила на привличане и повече
иновации: EMO отново затвърди своята репутация на водеща международна търговска марка за света на
металообработката“, отбеляза Карл
Мартин Велкер, генерален комисар за
EMO Hannover 2017, като добави, че
това е задължителното събитие за
производителите в областта на металообработката от цял свят и
крачка към бъдещето на производствените технологии.
Организаторите посочват още,
че EMO е имало голямо влияние върху
стопанската дейност, цитирайки
проучване, в което посетителите на
ЕМО са посочили намерението си да
инвестират общо над 20 млрд. евро
в производствени технологии през
следващите 24 месеца.

Мотото на събитието
„Свързващи системи за интелигентно производство“ се оказа изключително подходящо за ефективно привличане на изложители и посетители, особено от чужбина. В този
дух повечето изложители - много от
тях за пръв път в такава грандиозна обстановка - демонстрираха ре-
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шения за свързаност, приложения за
анализ на данни и иновативни услуги. Акцент бе поставен върху системите, способни да свързват множество партньори, облачните решения
за мониторинг на машините, симулационен софтуер, Augmented Reality
(разширена реалност) за поддръжка
на машините, блокова технология за
сигурен трансфер на данни, нови
бизнес модели и много други.

Посетители
Тазгодишното издание на EMO
Hannover отчита над 130 000 посетители, като над половината от
тях са чужденци, а 70% от тези посетители идват от европейски
държави. Бройката на посетителите от Азия, в частност, бележи значителен ръст. „Чуждестранните
посетители проявяваха силен интерес да видят как пазарните лидери
се възползват от дигитализирането,
за да оптимизират различните бизнес процеси. Те искаха да видят и как
се развиват нови бизнес модели от
всички събрани данни“, обяснява Велкер.
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Съпътстващата
програма
на изложението даде още по-добра
представа за тенденциите в технологичните процеси днес и в бъдеще.
Големият брой проведени конференции, семинари и специални представяния бяха посветени на ключови
теми като Индустрия 4.0, бъдещите производствени сценарии, адитивното производство и интелигентните инструменти, машинната
безопасност, обученията на работници в заводи и обещаващите пазари от Индия до САЩ и Мексико.

ЕМО 2019
Целият металообработващ сектор вече очаква бъдещото EMO през
2019 г. „Темите на цифровизацията
и свързаността ще продължат да
бъдат акцент в дневния ред след две
години“, коментира генералният комисар Велкер. „И тогава ще имаме
още по-добро разбиране за онова,
което предстои.“ Организаторите
информират, че следващото издание
на EMO Hannover ще се проведе от
16 до 21 септември 2019 г.
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HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L
със световна премиера на ЕМО 2017
В рамките на участието си на тазгодишното издание на изложението EMO в Хановер, Германия компаниите WALTER и EWAG представиха редица новости, сред
които акцент беше световната премиера на новата
високопроизводителна ерозийна и шлайф машина ведно
- HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L.
Машината е снабдена с нова система за зареждане
Robot loader 25, специално създадена за инструменти с
тегло до 20 кг и диаметър 320 мм. Концепцията "2 в 1"
позволява автоматичното превключване между производството на PCD и карбидни инструменти, както и
ерозиране и шлайфане на един цикъл на захващане.
Машината е снабдена с новата концепция за ерозиране FINE PULSE TECHNOLOGY, която определя стандартите по отношение на качество на повърхността,
грапавост на режещия ръб и надеждност на процесите
при обработка на PCD инструменти.
За първи път с HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L
се предлага евтин ремъчно задвижван шпиндел за автоматично превключване между ерозийната и шлайфащата оси, в допълнение към версията с два шпиндела и
версията с моторизиран шпиндел, което води до увеличаване на конфигурационните опции и задоволяване
предпочитанията на клиентите. За смяна на инструменти са налице разнообразни възможности за зареж-
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дане като например с 6-осов CNC робот от FANUC.
Своето първо представяне на ЕМО получи и системата за горно зареждане "Top loader" за HELITRONIC
VISION 400 L и HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L. Тази система се намира в работната зона на машината
и следователно добавя гъвкава автоматизация, без да
има нужда от увеличаване на габаритите.
Посетителите имаха възможността да се запознаят и с HELITRONIC TOOL STUDIO 3.0 - по-нататъшно
развитие на софтуера за шлайфане, включващ нови функции за производство и ерозиране на инструменти, както и да видят демонстрация на детекцията (разпознаването на местонахождението) на охлаждащите отвори на челото на миниатюрните инструменти, представени на машината HELITRONIC MICRO.
Сред останалите акценти в участието им на ЕМО
бяха: Laser Line Precision - оборудван с подобрен лазерен
източник на машината; въвеждане на шеста ос за
COMPACT LINE; изживяване на виртуална реалност в
специална зона на щанда - изживейте LASER LINE
ULTRA във виртуален свят, както и видео измервателна система за WS11 и RS15, демонстрирана на RS15.
Фирмите WALTER и EWAG са представени в България от фирма TOME (www.tomebg.com).

октомври 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2017

11

платена публикация

Guehring представи разширено
портфолио на EMO 2017
Още през 2016 г. на международното изложение за
металообработка АМВ в Щутгарт Guehring показа
три нови системи за струговане и прорязване на канали: системите 104 и 106 за разстъргване, аксиално
прорязване, струговане на резба и канали, както и системата 305 със сменяема твърдосплавна пластина с
три режещи ръба за вътрешна и външна обработка.
По време на наскоро провелото се водещо техническо изложение за металообработващата промишленост ЕМО 2017 в Хановер, Guehring значително разшири своето представяне. Със своя обогатен асортимент, обхващащ почти 8000 артикула, компанията напълно отговори на очакванията на клиентите
си, предоставяйки комплексен подход, включващ всички етапи на производствените процеси.

Високопроизводителните фрезови инструменти
от Guehring получиха своето разширяване само една
година след пускането им на пазара. Новите високопроизводителни фрези за грубо обработване Ratio преминават през няколко етапа на усъвършенстване на
режещата геометрия, за да се повиши драстично производителността като обем стружки, сваляни за единица време и да се удължи трайността на инструмента с до 60% спрямо сравнимите инструменти на
пазара.

Микрообработка
При голям брой промишлености, като електротехника, медицинска техника или фина механика, се изискват приложения, които дълго време изглеждаха неизпълними. Колкото по-малки са компонентите, толкова по-големи са изискванията към прецизността,
повторяемостта и рентабилността на процеса.
Изисквания, които Guehring е в състояние да изпълни с новата си продуктова програма за микроинструменти.

PIONEX - ново поколение резбоформоващи
метчици
Инструментите се характеризират с нова многоъгълна форма за 30% по-малък въртящ момент. Чрез
оптимизиране на мазилно-охлаждащите канали и качеството на повърхнината на многоъгълната форма, Guehring разработи специални формоващи метчици PIONEX. Чрез геометрични промени на формоващия метчик може да бъде оптимизирана контактната повърхнина между инструмента и обработвания материал. Така с до 30% се намалява температурата в зоната на пластична деформация, въртящият момент и осевата сила, при това екстремно
се увеличава издръжливостта на инструмента, изразена в обща дължината от обработени отвори.

Съществен проблем при фрезоването с малък диаметър на инструмента е отдаването на инструмента. Високите изисквания към микрообработката
изискват избягване, респeктивно намаляване на предизвикваното от отдаването на инструмента отклонение в размерите. Поради това е необходимо инструментите за микрофрезоване да са остро заточени и с висока режеща способност. Високо качество на
твърдата сплав, малки допуски и обезпечаване на надеждно охлаждане при експлоатацията са абсолютно необходими още при заготовката.
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Обработка на стоманени профили и
тънкостенни детайли с HT 800 WP
Стоманените греди и профили за различни метални конструкции по правило се подготвят за монтаж
върху специализирани отрезно-пробивни машини. Условията на закрепване върху тези машини често са
нестабилни и пробивният инструмент трябва да
компенсира тези дадености. Адаптираната геометрия на инструмента осигурява плавен ход и сигурност на процеса пробиване. С модулния инструмент
HT 800 WP Guehring предлага свредло със сменяема
твърдосплавна корона като оптимално решение за обработката на греди от строителна стомана, което
чрез добри центриращи характеристики осигурява
плавен ход на пробиване.

Райбер за сваляне на усенъци от Guehring
Чисто и напълно автоматизирано почистване на
напречни отвори, както на входове и изходи на отвори. За машинната допълнителна обработка на
вход на отвор, изход на отвор и изход на напречен
отвор Guehring предлага обширна стандартна програма с инструменти за почистване на усенъци, между които и EWR 100 G - първият в света монолитен
твърдосплавен райбер за машинно почистване на
усенъци при входове и изходи на напречни отвори.
Вместо отнемащата време и средства ръчна работа, чрез машинното почистване се съкращава обработката в напълно автоматизиран работен процес.
Следващ акцент е EWR 500, който почиства из основи напречните отвори.

ване под наклон, пробиване, изработване на канали, груба обработка и фина обработка. RF 100 Diver
се е утвърдил сред клиентите с висока приложимост и гъвкавост. Опашковата фреза покрива 5
технологични операции с един инструмент. Машината може да пробива, вкопава под наклон, изработва канали, да обработва грубо и фино. Освен
разширението на програмата, Guеhring представя сега и иновация в областта на подаването на
смазочно-охлаждаща течност: комбинираното
вътрешно охлаждане за пробиване и фрезоване.

Софтуерен продукт "Tool Management"
Тази новост позволява на Guеhring да свърже в
мрежа производствените халета, необходимост,
наложена от факта, че класическото производство се намира в преломен етап. Индустрия 4.0 трябва да свърже промишленото производство с комуникационната и информационната техника и с
това да допринесе за повишаване на производителността и гъвкавостта. Като част от услугата
"Tool Management" Guеhring предоставя на клиентите информация и данни за инструменти, което прави технологичния процес прозрачен и го оптимизира. Софтуерът е интегрирана съставна
част в "Tool Management" на Guеhring.
Чрез системите на Guеhring за предоставяне на
данни за инструменти новопрограмираният софтуер на "Tool Management" се допълва с преработен, по-удобен за ползване дизайн.

RF 100 Diver - оптимизиран инструмент за
пробиване и фрезоване с вътрешно
охлаждане
Разширяване на програмата за фрезово вкопа-

www.guehring-bg.net
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Германски фирми представиха решения за
енергийна ефективност в индустрията
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и международната консултантска фирма
eclareon организираха двустранни
срещи между германски и български
фирми в сферата на енергийната
ефективност в индустрията. Посещението на немската бизнес делегация у нас се състоя между 24 и 26
октомври т. г. в София, а целта му
бе създаване и затвърждаване на съществуващите делови контакти.
В първия ден от визитата в Гранд
Хотел София се проведе конференция
на тема „Германски технологии за
повишаване на енергийната ефективност в индустрията и приложението им в България“. Събитието
представи актуални концепции за
енергийна и ресурсна ефективност,
внедрени в производствата на немски индустриални фирми.
На 25 и 26 октомври германските
фирми се срещнаха с български организации и представители на бизнеса,
които проявяват интерес към партньорство. По време на посещението

на германската бизнес делегация компанията Deutsche Energiesysteme демонстрира технологии в областта на икономичното и екологичното повърхностно отопление и на акумулирането на енергия. Акцент в
презентацията на немската
фирма KAESER Kompressoren
бяха комплексни решения за доставка на сгъстен въздух, включително такива, взаимодействащи с
концепцията за Индустрия 4.0. Световният производител на термопомпи Kelvion пък анонсира пред българския бизнес пълни решения за топлообменници в един процес.
По повод срещите с представители на индустриални фирми у нас германският производител на системи
за съвременно подово отопление в
големи серии Multibeton презентира
гамата си продукти за подово отопление, стенно отопление, подово
охлаждане, стенно и таванно охлаждане и отопление на открити площи. Немската консултантска компа-

ния INNO-CON Innovation & Consulting
представи проекти за повишаване
на енергийната ефективност в промишлеността чрез оптимизиране на
основни и допълнителни процеси.
В делегацията взе участие и немският производител на енергоспестяващи системи за отопление, вентилация и климатизация WOLF, чийто търговски представител за
България е фирма Екотерм Проект.
Продуктовото портфолио на WOLF
включва: газови кондензни котли,
соларни системи за топла вода, контролна техника, когенерационни системи и др.

Група Технология на металите
Ангел Балевски Холдинг АД отпразнува
20 години от основаването си
През 2017 г. Група Технология на
Металите – Ангел Балевски Холдинг
АД, в чиято структура влизат металургичните заводи Алуком АД (Плевен), Осъм АД (Ловеч) и Центромет
АД (Враца), навърши 20 години от
своето основаване. Юбилеят бе отбелязан през м. септември със серия
от събития за служители, клиенти,
партньори и приятели на холдинга.
В началото на месеца Групата отпразнува годишнината в трите града, в които се намират заводите –
Ловеч, Плевен и Враца, с фирмени
тържества за всички служители.
„Това беше важно за нас, тъй като
хората са основният фактор, благодарение на който фирмата гради
впечатляващата си история в
продължение на толкова много години“, коментираха от компанията.
Втората проява беше официалното тържество за клиенти и парт-
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ньори в хотел Феста София, което се състоя на 15 септември. Специални гости на проявата бяха клиенти, партньори и
доставчици на холдинга, както
и официални лица. Програмата
включваше работни B2B срещи,
Welcome drink и тържествена
вечеря в изисканата зала на ресторанта. Началото на вечерта беше открито с поздравления и благодарности от собственика и изпълнителен директор на фирмата Росана Дачева, както и директорите на трите завода
– Искрен Николов, инж. Борислав Новкиришки и инж. Милен Свиленов към
присъстващите. По случай 20-годишния юбилей всеки гост получи специално отлят от завод на дружеството плакет за спомен с логото на
фирмата.
Заключителното тържество в

края на месец септември се проведе
под формата на двудневен тиймбилдинг в Трявна. „Там бяха наградени
дългогодишните служители от дружествата, без които 20-годишното
корпоративно дълголетие, изградено
с много усилия, упорита работа и
безкомпромисна отдаденост, не би
могло да бъде факт“, допълниха от
Групата.
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Солтех, Полимета-C и Blaser
организираха
организираха Дни на
отворените врати 2017
Н

а 29 и 30 септември т. г. фирма Солтех, съвместно
с Полимета-C и Blaser, организира второто издание на
инициативата Дни на отворените врати под надслов
„Вашата Фабрика 4.0®: Теорията на практика“. Домакин
бе фабриката на Шети България в с. Костиево. Събитието събра близо 150 представители от над 50 български производители. „Броят на гостите надмина очакванията ни, но ние следим отблизо индустриалните трендове и не се учудваме, че темата предизвиква все поголям интерес сред специалистите“, коментираха от
Солтех. По думи на Полимета C, специалистите са много добре ориентирани в световните тенденции, но за
всички е било важно и интересно да се обсъди как производството с помощта на информационните технологии и комуникациите може да се интегрира в една умна
фабрика и как тази идея има своето приложение в условията на българското производство.
Програмата на първия ден стартира с презентация
на Веселин Славков, специалист Електронна търговия и
обслужване в Солтех. Той представи най-новия пакет от
услуги на немската фирма Hoffmann Group - интелигентната система за зареждане и разпределение на консумативи GARANT 360° Tooling. Впоследствие Георги Стоянов, приложен инженер в Солтех, запозна гостите с найновия бранд в портфолиото на Солтех – продуктите на
Komet Group – и обърна специално внимание на услугата
KOMET® BRINKHAUS ToolScope - система, която може да
осигури прозрачен и безопасен производствен процес, повишавайки възможностите за самоанализиране, контролиране, оптимизиране и документиране на работни процеси с помощта на алгоритми, взаимствани от изкуствения интелект.
Третата презентация на Солтех изнесе инж. Жан
Филипон, ръководител проекти в областта на автоматизацията. Г-н Филипон представи колаборативните
роботи („ко-боти“) на датската фирма Universal Robots,
подходящи за производство на по-леки и маломерни детайли. Интерес предизвика един много нов за българския
пазар продукт от портфолиото на Солтех, а именно
роботите MIR (Mobile Industrial Robots). Това са по съще-
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ство безпилотни транспалетни колички за оптимизация и автоматизация на логистичните и транспортните дейности във всяка фабрика.
Следобедната програма включваше две презентации
на Патрик Дейви, технически експерт за Siemens PLM
във Великобритания. Темите бяха свързани с CAM2Part
концепцията „от модел до готов продукт“ на Siemens
PLM и с целия път на 3D печата: моделиране, оптимизация, производство.
Най-голям интерес сред посетителите предизвикаха
демонстрациите във фабриката, включващи високотехнологична машина DMG MORI, доставена от Полимета
C, в комплект с инструменти на Hoffmann Group и Komet
Group, колаборативен и мобилен робот. Гостите имаха
възможността да се запознаят отблизо и с виртуална
фабрика благодарение на Garant ToolRoom, както и с актуални софтуерни решения за дизайн и симулация на
индустриални процеси и продукти Siemens PLM.
На втория ден от събитието, обявен като Ден на
инженера, към експертите на Солтех, Полимета-С и
Blaser се присъединиха проф. Тодоров от ТУ София, Бен
Кокс от фирма Уилям Хюс, Росен Иванов от Самел-90,
Александро Сърге от Siemens PLM Румъния, както и основателят на Солтех - Йозеф Шети, които споделиха полезен опит с гостите на събитието за интегрирането на
иновациите на Индустрия 4.0.
„България вече има своите добри примери за подражание в лицето на производства като Шети България,
Уилям Хюс, Самел-90 и др.“, заявиха от Солтех. „Ние се
стремим да помагаме при създаването на колкото се
може повече умни фабрики в България, защото вярваме
във философията на Индустрия 4.0. Предприемачите,
които инвестират във висококачествено оборудване и
внедряват софтуери, са тези, които подобряват работната среда, увеличават ефикасността и печалбата си
няколко пъти“, допълниха те.
„Българските компании разбират, че вече се намират
по пътя на Индустрия 4.0, за да запазят и ускорят развитието и конкурентоспособността си. Смятам, че инициативните български производители са готови за идеята на бъдещето и е необходимо да работим заедно в
тази посока. Както видяхме в демонстрациите, Фабрика 4.0 е постижима“, споделиха от Полимета C.
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Експерти обсъдиха
тенденциите в Индустрия 4.0
на конференция в Боровец
Н

а 18 и 19 октомври т. г. в к. к.
Боровец се проведе двудневна техническа конференция за новостите в
областта на Индустрия 4.0. Събитието, привлякло редица представители на индустриалния сектор у нас, бе
организирано от Българската
търговско-промишлена палата
(БТПП), съвместно с шведската ком-
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пания за инструменти за металообработка SECO Tools. Конференцията
започна с кратко приветствие от
Давиде Поци, вицепрезидент за
Южна Европа в компанията, който
приветства присъстващите с добре дошли. „Важни фактори за успешното развитие на машиностроителната индустрия са използването на
високотехнологично оборудване и
дигитализацията на производствените процеси. Затова съдействаме
на SECO Tools, като доставчик на
висококачествени продукти за
българските производители, в организирането на това събитие и сме
готови да подкрепим подобни инициативи и на други компании в бъдеще“, заяви председателят на БТПП
Цветан Симеонов по време на своето обръщение към участниците в
събитието.
Програмата на форума продължи
с фирмени представяния. „Предлагаме на машиностроителните заводи
ново ниво на продуктивност и намалена загуба на ресурси чрез решения,
базирани на иновативни високопроизводителни продукти и спомагателни услуги“, заяви в рамките на своята презентация Патрик Де Вос, глобален мениджър за консултантски
услуги & корпоративен мениджър за
образователни услуги STEP в SECO
Tools.
В представянето, посветено на
новите пазарни изисквания при смазочните течности и новия европейски регламент за безопасност, BP
Group запознаха присъстващите със
своите актуални решения - Castrol
Alusol и Castrol Hysol, които са без
съдържание на бор и биоциди, неутрализират до 44% повече киселини
от конвенционалните течности.
Дейността на японския производител на машини Mazak бе представена от Дамиен Клаф, главен мениджър
за Централна Европа, който се спря
на практическите решения на компанията за постигането на модерно
производство в унисон с концепцията Industry 4.0. Той сподели детайли

от опита на Mazak в областта на
дигитализираното производство, работещо в Япония от 20 години и информира, че от 2 години фабриката
на компанията в Огучи функционира
изцяло съгласно принципите на
Industry 4.0.
„Интелигентното производство
– бъдещето на CAM“ бе заглавието
на презентацията на Дейвид Мейно,
мениджър дистрибуционни канали за
Европа в DP Technology. Той презентира възможностите и предимствата на софтуерните продукти Esprit.
„Където и по света да има нова машина, хората на Esprit са там, за да
я програмират“, заяви той и подчерта, че компанията разполага с найголямата европейска мрежа от дилъри за подпомагане дейността на
своите клиенти.
В рамките на програмата през
втория ден свои презентации имаха
водещото издателство за техническа периодика TLL Media, което бе
официален медиен партньор на събитието, Evoset, Технически университет-София и др.
„Основната ни цел като съорганизатор на конференцията беше да
дадем възможност за среща между
партньори и колеги, които да споделят опита си и да дефинират найголемите предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно“, обобщиха от SECO Tools. „Даваме си сметка
колко са важни подобни теми, тъй
като българската индустрия трябва
да отговори на повишените изисквания, свързани с ценовата политика, навременните доставки и много
други, като всичко това трябва да
се реализира в условия на недостатъчно подготвен персонал“, допълниха
те и информираха, че със сигурност
планират провеждането на други
подобни събития.
Двудневната конференция приключи с неформални разговори, в които
участниците изразиха увереност, че
споделената информация и практически опит ще им бъдат полезни в
работата.
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Пазарът ни научи да бъдем
адекватни към исканията
на клиентите
инж. Баяр Корай,
управител на Байер-БГ,
пред сп. Инженеринг ревю
В последното си интервю за сп. Инженеринг
ревю от 2014 година определяте 2013-а като
най-успешната в историята на Байер-БГ. Какво се случи от тогава до сега и какво развитие
претърпя бизнесът Ви?
Със задоволство мога да заявя, че пътят на Байер-БГ
напред и нагоре по стълбичката на успеха продължава.
До момента най-успешната година във фирмената ни
история е 2016. Тъй като през тази отбелязваме доста
успешни проекти, мисля, че възходящото развитие на
компанията продължава и се надявам 2017 година да бъде
дори по-успешна от всички досега.
Водите Байер-БГ напред и нагоре от почти 15
години. На какво Ви научи пазарът за този период и какво промени във Вас като лидер и ръководител?
През извървения досега път добихме огромен опит за
пазара и клиентите. Най-ценният урок, който получихме, е да бъдем винаги адекватни на изискванията на
клиентите ни, като се съобразяваме и работим съгласно техните нужди. Важно е отношението и ангажираната, навременна реакция за решаване на възникналите проблеми по оборудването, което, разбира се, доставяме
по най-бързия начин.
Лично за мен като ръководител, опитът ми в последните 15 години доказа, че успешният подход е да залагаме в най-голяма степен на колективния начин на работа. С много гордост ме изпълва фактът, че успяхме да
създадем сплотен и стабилен екип - при нас текучество
на практика няма. Вървим с широки крачки напред и защото аз като ръководител вече почти не се занимавам
с текущите проблеми и задачи, а съм фокусирал усилията си да работя по стратегическите цели на фирмата
за две-три години напред.
Байер-БГ предлага машини за почти всички
сфери на българската индустрия. В кой сектор
са най-интересните инсталации на ваши системи и с какво те са се наложили като найдоброто решение?
Не може лесно да се определи в кой сектор точно са
най-интересните и предизвикателни проекти, които сме
изпълнили, тъй като машините, които доставяме и поддържаме, се използват във всички индустриални сектори.
Това, което е наистина важно и държа да подчертая,
е, че темповете на развитие на нашите клиенти е де-
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сетократно по-голямо от нашето. Поради ограничения
обем на интервюто, мога само да спомена някои от тях:
в съоръженията за хранително-вкусовата промишленост
- „Томика метал“, „Биомашиностроене“, „Донидо“ и много
други. Много интересни проекти имаме в сектора на
строителството и ремонтните дейности, например
„Техностройинженеринг“, „Мигинженеринг“ и др. В областта на металообработването мога да отбележа „Стимекс“, „Техникс“, „МЕТАЛ-М“, наред с още значителен брой
предприятия, с които съвместно развиваме високоиновативни и ефективни проекти.
Представлявате у нас утвърдени международни марки, водещи в технологичен и пазарен
аспект. В каква посока по Ваше мнение ще се
развива световното машиностроене и доколко българският пазар е и ще бъде адекватен на
тенденциите?
Една от най-отличителните характеристики на съвременното световно машиностроене е развитието му с
изключително бързи темпове. Нашите клиенти вече
търсят най-новите и най-високотехнологичните машини. Това е и причината Байер-БГ да не продава употребявани машини - не защото не искаме, а защото търсенето е минимално.
Със задоволство мога да отбележа, че българската
икономика също се развива. Неправилно и недалновидно
е да се гледа песимистично, още повече тъй като фактите показват, че пазарът се развива - всяка следваща
година продаваме все повече машини. Това доказва развито потребление на качествени и модерни машини: все
пак никой не купува машини за украса, те са средство за
производство, на тях работят хора.
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Младите хора са ангажирани
с реално важните теми
в индустрията
инж. Камен Коцев, управител на Каси Темпра Пак
и организатор на конкурс-изложение „Младежко
техническо творчество“, пред сп. Инженеринг ревю
Инж. Коцев, от 12 до 14 октомври т. г. се проведе второто издание на конкурса-изложение „Младежко техническо творчество“. Бихте ли
разказали повече за него?
Интересът и тази година беше
доста сериозен. В конкурса със свои
разработки се представиха 58 екипа от цяла България. За нас като
организатор това означава, че инициативата наистина има смисъл и е
потребна. Идеята е да събираме
тези деца заедно, за да знаят, че
имат много съмишленици, да се запознаят с тях лице в лице, да обменят идеи.
Голямата награда тази година
беше присъдена за разработката
„Комплекс от учебни макети за индустриални и мобилни роботи“ на
ПГКТС, гр. Правец. Журито с председател проф. Попов от ТУ-София беше
наистина затруднено в категоризирането и оценяването на разработките, тъй като участниците показаха завидни познания и възможности. Всеки екип трябваше да презентира показаната разработка и да я
защити. Децата демонстрираха, че
са усвоили обем от знания, които са
неприсъщи или неизисквани от тях,
което е изключително ценно.
Какви са наблюденията Ви за
младежите, които участват
в конкурса-изложение? Дават
ли Ви надежда, че българската индустрия ще може да
разчита на подготвени кадри
в следващите десетилетия?
Децата са готови и адекватни,
нуждаят се единствено от среда, в
която да се развиват. Те трябва да
бъдат обгрижвани систематично и
постоянно във времето, защото
имат големи възможности. Младите
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хора са ангажирани с реално важни
от техническа гледна точка теми
от ежедневието - енергийна ефективност, екология, използване на
софтуер, управление на различни процеси и т. н. Тази част от младежта
често е пренебрегвана от обществото, което е сериозен проблем,
тъй като именно те утре ще определят неговия облик.
Каси Темпра Пак е фирма с
утвърдено име и място на
пазара, с множество ангажименти. Как дойде идеята и
какви бяха мотивите Ви за
организирането на подобна
инициатива?
Обществото и ние като част от
него сме в дълг към тези млади хора.
От тази гледна точка нямах никакви
резерви, когато се появи идеята. Тя
се реализира с изключителното съдействие на нашия колега инж. Владимир
Григоров, който чрез своята фондация „Милен Григоров“ години наред
провеждаше конкурси за младите. В
един разговор с него решихме да
създадем рационална инициатива, която е непреходна и не зависи от икономическата система. Стъпвайки на
дългогодишния си организационен
опит в бизнеса, нямах и миг колебание, че трябва да се захвана.
Необходимо беше да осигурим помощта на община Горна Оряховица и
жителите на града, да ги уверим, че
това е важно и потребно начинание.
Без всякакви резерви мога да потвърдя, че имаме пълен синхрон и
съдействие от тяхна страна.
Изложението се радва на подкрепата и на редица представители на бизнеса. Кои са те
и в какво се състои тяхното
участие?

И в двете издания поканих сериозни български компании, които да презентират на живо елементи за автоматизация и машиностроене, защото информацията на децата в
това отношение е много бедна. Тази
година участващите фирми бяха Ехнатон, ЛД и SMC. Имаше и други
желаещи, които не можаха да се
включат поради ограниченото ни
пространство на този етап. Децата имаха възможност в непринуден
диалог да се запознаят с представителите на компаниите, които подпомогнаха и самата организация на
събитието.
Веднага след приключването на
тазгодишното издание започнахме
да планираме как да помогнем на
тези деца да излязат от анонимност, тъй като средата около тях
не знае за тях и техните дейности.
Стремежът ни е да им осигурим условия не само да правят това, което ги интересува, а и да вдъхновяват други. Друг голям наш съмишленик е Ротари клуб Горна Оряховица Лясковец.
Какви са плановете Ви за развитието на тази инициатива в бъдеще?
Отчетохме, че площта ни е малка за желаещите да участват, затова заедно с община Горна Оряховица
търсим вариант за разширение. Има
налична зала, която би била подходяща за нашите цели. Така изложението ще се провежда в две палати, за
да можем да поканим и други колеги
от бизнеса, които да запознаят децата с новостите.
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Утвърдихме се като надежден партньор
и източник на иновативни решения
Ясен Щерев, управител на Витман Батенфелд България,
пред сп. Инженеринг ревю
Един от акцентите на
щанда на компанията на
МТП Пловдив 2017 бе новото
управление за шприцмашини
UNILOG B8. Какво го
отличава от
предшестващите го
модели?
На първо място това е интегрираният индустриален компютър с оперативен панел с уголемен (21,5", full HD) интуитивен тъчскрийн с нови функции като
разпознаване на жестове, разделяне на
екрана на две за едновременна работа с
различни подфункции, визуализация на
състоянието чрез цветни стълбове и изскачащи менюта. Операционната система Windows 10 IoT позволява висока
степен на индивидуализация, подобно на
модерните комуникационни устройства. Има два основни оперативни принципа: движения/ подготовка за настройка
чрез свободно програмируеми бутони, интегрирани в централната конзола на машината и програмиране/ настройка чрез
тъчскрийна с достъп през чип, карта
или програмируем ключ.

Какви други иновативни
решения за Industry 4.0
предлагате?
Главният проблем на интеграцията
на периферните устройства към шприцмашината е специфичната зависимост
от конкретния процес и честото месте-
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не на периферните устройства от една
машина на друга. Периферните устройства изпълняват "местни" функции, които трябва да бъдат разпознати и възприети от мрежовата структура. Проблемът е в адресирането (фиксирано или
динамично). В момента се разработва
общ комуникационен протокол по новата
директива Евромап 77. В работната група влизат Арбург, Демаг, Енгел, Фероматик, Краус Мафай, Негри Боси, Нецтал и
Витман Батенфелд. Витман Батенфелд
вече предлага своето решение в лицето на
рутера WITTMANN 4.0, интегриран в
шприцмашината. Той локализира включените в работната клетка уреди от поколение WITTMANN 4.0, разпознава техния тип и автоматично им изпраща IPадрес. Целта е "включи и произвеждай".
Рутерът се явява централен портал със
само един глобален IP-адрес навън. Локалните IP-адреси се разпределят вътре в
клетката. Автоматично се извършва
обединението на различните периферни
устройства в една производствена клетка, която се командва от дисплея на
шприцмашината като единствената
стационарна част от нея. Периферните
устройства могат да се свързват с рутера динамично и според производствените нужди като биват идентифицирани автоматично и показват съответната функция на дисплея на шприцмашината. Визуализират се роботи, сушилни,
темпериращи устройства, дебитомери.

октомври 2017

Какви са актуалните
тенденции в областта на
преработката на пластмаси?
Шприцмашините Батенфелд са познати на българския пазар още от 70-80
години на 20 в. Някои машини от този
период все още функционират за радост
на своите собственици. Ние като представителство и сервиз на Батенфелд от
2004 г., а от 2008 г. на Витман Батенфелд, работим с увеличаващи се темпове и непрекъснато повишаваме своя технически и работен потенциал. През тези години се утвърдихме като надежден
партньор и източник на иновативни решения за производствените приложения
на нашите клиенти. Актуалното развитие на бранша е в посока автоматизация и роботизация на производствения
процес, интеграция на всички устройства и уреди като част от една производствена клетка с цел повтаряемост,
проследяемост, предвидимост и не на
последно място енергийна ефективност
и повишена рентабилност на производството на пластмасови детайли.
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Тенденции в производството
на пластмаси и пластмасови
изделия
П

роизводството на пластмаси и
пластмасови изделия е сред най-динамично развиващите се в технологичен план индустриални области
през последните години. Широката
гама пластмаси, която секторът
произвежда и използва, включва изключително голямо разнообразие от
материали, проектирани да покрият
изискванията на все по-богато портфолио от крайни продукти. С еволюцията на пластмасовите изделия
през годините еволюират и суровините – полимерите, смолите и технологичните добавки, използвани в
производството. Непрекъснато се
разработват нови видове инженерни и технически пластмаси с впечатляващи свойства, създават се нови
и изумителни приложения.
При пластмасовите продукти
фокусът е върху дизайна, а иновациите в тази област успяват да изместят и най-утвърдените форми. Глобална тенденция, водеща началото
си от автомобилната индустрия, е
олекотяването на пластмасовите
материали и продукти. В редица технически области метални части и
компоненти от дадени изделия се
заменят с пластмасови, именно по-
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ради стремежа към по-леки конструкции.
Непрестанно се модернизират и
производствените методи. Основен
приоритет е ефективността във
всичките й аспекти – ресурсна, енергийна, икономическа. 3D принтирането вече е част от стандартните
методи за изработка на пластмасови продукти, а новаторски техники
като обратното проектиране

(reverse engineering) се прилагат във
все повече индустриални приложения.
Характерна за сектора е цялостната оптимизация на производствените процеси чрез повишаване степента на автоматизация и внедряване
на роботизирани системи.
Сред основните технологични и
бизнес стратегии, които голяма част
от компаниите производители в
отрасъла развиват, са преходът към
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интелигентно производство и инвестициите в свързано производствено оборудване. Така IoT и Industry 4.0
технологиите трайно навлизат в
модерното производство на пластмаси и пластмасови изделия, а машините и технологичните линии стават все по-производителни и умни.
Всички тези забележителни иновации
трайно трансформират и пазара.
По данни на IBISWorld, публикувани в тазгодишния доклад „Global
plastic product and packaging
manufacturing“ на агенцията, през
последните 5 години търсенето на
пластмаси и пластмасови изделия в
световен мащаб значително е нараснало. Сред основните двигатели на
този ръст е фактът, че пластмасата заменя метала, стъклото, дървото и хартията във все повече приложения. Маркетинговите анализатори от Grand View Research очакват в
периода до 2021 г. това позитивно
развитие на пазара да се запази.
Според актуално изследване на
Research and Markets сред най-масово
произвежданите през последните
години пластмасови продукти в
отрасъла са опаковъчните материали, найлоновите ленти, фолиа и листи, пластмасовите бутилки и др.
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Най-използваните процеси в производството пък са компресионното
формоване, екструдирането, инжекционното формоване, раздувното
формоване и леенето.
Европейската индустрия за производство на пластмаси и пластмасови изделия също е във възход, показва
проучването „Plastics – the Facts 2016“,
изготвено от PlasticsEurope (Асоциацията на производителите на пластмаси в Европа) и EPRO (Европейската
асоциация на организациите за рециклиране и възстановяване на пластмаси). В бранша оперират над 60 хил.
компании, повечето от които принадлежат към малкия и среден бизнес.
През 2015 г. те са регистрирали общ
годишен оборот от над 340 млрд.
евро. Според изследването, производството на пластмасови материали
(термопласти и полиуретани) и други пластмаси (термореактиви, лепила, покрития и уплътнители) в световен мащаб е нараснало от 230 млн.
тона през 2005 г. до 322 млн. тона
през 2015 г., 58 млн. тона от които
са произведени в Европа.
Основните отрасли, които потребяват продукцията на европейските производители на пластмаси,
са опаковъчната индустрия, строи-

телството, автомобилостроенето
и космическият сектор, производството на електронно и електрическо оборудване, медицинският сектор и др.
Водеща глобална тенденция с нарастваща роля за голяма част от
тези индустрии е стремежът към
въвеждане на екологични практики и
технологии. Голяма част от предприятията в бранша възприемат подхода на трите R (reclaimable, recyclable
& renewable) – производство на пластмаси, които са разделно събираеми, рециклируеми и произведени от
възобновяеми източници. Все по-популярни стават т. нар. биопластмаси – биоразградимите пластмасови
материали, както и био-базираните
пластмаси, произведени от зърнени
култури, царевица, растителни масла и др.
Тези зелени практики започват да
дават резултати, а пластмасата се
превръща в ключов ресурс за кръговата икономика в Европа и по света,
показват проучванията. По данни на
PlasticsEurope и EPRO през 2014 г.
повече от 7,5 тона пластмаса са
събрани разделно, а 69,2% от тях са
оползотворени чрез рециклиране и за
производство на енергия.
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Интегрални
усилватели
за гигахерцовия
обхват

И

Стефан Куцаров

зползваният твърде отдавна гигахерцов обхват се характеризира със сериозни промени през
последното десетилетие главно в
две насоки. Първата е бързото нарастване на използването на частта му до около 15 GHz, в която се
появиха множество нови комуникационни мрежи и се разшириха съществуващите. Ползващите ги устройства логично изискваха подходящи електронни елементи и прибори, част от които бяха съществуващи с подбрани параметри, но се
появиха и нови, бързо заели подобаващо място. Настъпилите промени
в електрониката като цяло не отминаха и тази част на GHz-овия
обхват - достатъчно е да се спомене рязкото нарастване на относителния дял на интегралните схеми
(ИС) в него, чиито параметри и размери допринесоха за появата на прибори с нови характеристики, все покомпактни и с батерийно захранване. Втората насока на развитие е
овладяването на по-високи честоти
– на пазара вече се предлагат ИС и
дискретни прибори за ползване до
около 100 GHz, а работата във фирмени и университетски развойни и
изследователски центрове вече има
като резултат прототипи за чес-
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Таблица 1. Разделяне на GHz-овия обхват.
Лента
D
E
F
G
Ново
Честоти, GHz 1-2 2-3 3-4
4-6
Лента
S
C
Старо
Честоти, GHz
1.55-3.9
3.9-6.2

тоти до 300 GHz.
Статията е посветена на интегралните усилватели като едни от
най-често използваните блокове в
апаратурите за GHz-овия обхват.

Особености
Обхвати. Засега се приема, че
GHz-овият обхват е от 1 GHz до 300
GHz и съществуващото му разделяне на подобхвати в съответствие
с новите и старите означения и честотни ленти, приети в Европа,
страните на НАТО и САЩ (EU, NATO,
US ECM frequency designation), е дадено в табл. 1. За предвидените за
ползване в цивилни приложения честоти над 100 GHz засега няма приети означения. Съществуват и
стандарти за осигуряване на електромагнитна съвместимост между
различните видове устройства, които могат да бъдат намерени в
специализираната литература. Тук
ще бъдат споменати само EN 300
328-1 и EN 300 328-2 за обхвата 2,4
GHz (реално между 2400 MHz и
2483,5 MHz), EN 300 440-1 и EN 300
440-2 за връзки на близко разстояние между устройства в обхвата 140 GHz и EN 300 674 за връзки меж-

H
6-8

I
8-10

X
6.2-10.9

J
10-20
Ku
10.9-20

K
20-40
Ka
20-36

L
40-60
Q
V
36-46 46-56

M
60-100
W
56-100

ду транспортни средства в ISM
обхвата 5-8 GHz.
Мястото на усилвателите. Две
са основните им приложения - за приеманите чрез антена или от друг
източник сигнали (Receiver Amplifier)
и за осигуряване на достатъчна амплитуда и съответно мощност на
предаваните чрез електрически ток
или излъчвани под формата на електромагнитни вълни.
В първото приложение се ползват
усилватели на напрежение (Voltage
Amplifier) VА с две основни разновидности. Предназначените за усилване на сигнали с малка амплитуда са
малошумящи усилватели (Low Noise
Amplifier) LNA, докато тези без изискване за малко влияние на шумовете обикновено са широколентови
(Wideband Amplifier) WBA, но осигуряваната от честотната им лента
голяма стръмност на изходните
импулси определя и наименованието
бързи усилватели (High-Speed Amplifier) HSA.
Във второто приложение са необходими усилватели на мощност
(Power Amplifier, Transmit Power
Amplifier) PA, като идея за едновременното им ползване заедно с LNA
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Таблица 2. Малошумящи усилватели на напрежение.
№

Модел

1 HMC7950
2
3
4

Фиг. 1.

е дадена на фиг. 1, представляваща
опростената блокова схема на приемо-предавател (Transmitter) за безжична двупосочна връзка.
Чрез ключовете SW1 и SW2 се
избира работата като приемник или
предавател, а в показаното им положение сигналът от антената преминава през лентов филтър BPF,
усилва се от LNA и се получава на
извода RF. В другото положение работи РА, който усилва напрежението от RF и предоставя желаната
мощност на Ant (в някои случаи между него и Ant също се поставя BPF).
По принцип само LNA или и двата
усилвателя може да са с регулируем
коефициент на усилване, задаван от
управляващ блок, обикновено работещ с някой от масово използваните интерфейси (например SPI). На
схемата не е означено постояннотоковото захранване, тъй като
обикновено то се осигурява по подходящ начин през извод RF. Не е показана, тъй като не е задължителна, и диодната защита от електростатични разряди между Ant и маса.
При не по-малко използваните едно-
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5

Производител

G,dB; (FR,GHz) [P1dB,dBm];
{IP3,dBm}

VDD,V; (IDD,mA)
[NF,dB]

Раб. темп. обхват,oС
(размери, mm)

Analog Devices

15-16.5; (2-28) [14-16.5]; {24-26.5}
3-7; (64) [2-3]
TA=-40 +85 (6x6x1.32)
1
9
.
5
(
з
а
0
3
G
H
z
)
;
(
0
.
0
1
1
0
)
[
2
1
]
;
HMC8410 Analog Devices
2-6; (65) [1.1]
TA=-40 +85 (2x2x0.82)
{OIP3=33}
MAX9628 Maxim Integrated
4; (0-1)
2.85-5.25; (59) [18.1] TA=-40 +125 (3x3x0.75)
BGU7224
NXP
15; (2.4-2.5) [-3]; {IIP3=5.5}
3-3.6; (13) [1]
TA=-40 +85 (1.6x1.6x0.5)
1
4
.
5
(
з
а
1
.
9
6
G
H
z
)
;
(
0
.
4
2
.
5
)
MC13850
NXP
2.3-3; (9.9) [1.4]
TA=-40 +85 (2x2x0.6)
[11.5]; {IIP3=10}

посочни връзки (например за дистанционно управление или безжични слушалки) VА и РА са в различни устройства и съответно задължително представляващи самостоятелни
ИС.

Усилватели на напрежение
Малошумящи усилватели. Представляват монолитни микровълнови ИС (Monolithic Microwave
Integrated Circuit, MMIC) с различни
технологии за реализация на транзисторите – псевдоморфни с голяма подвижност на електроните
(pHEMT), галиево-арсенидни (GaAs)
или силициево-германиеви върху основа от въглерод (SiGe:C). Първият
им основен специфичен параметър
е коефициентът на усилване по мощност (Gain, Power Gain) с означения
G или Gp, който е S21 от S-параметрите на усилвателите. Обикновено
се дават стойностите му за няколко честоти или честотни обхвата
поради неговото намаляване с увеличаване на честотата. Други параметри са честотната лента
(Frequency Range) FR и входната

мощност, при която G намалява с 1
dB спрямо идеалния случай (1 dB
Compression Point at Input) P1dB или
IP1dB. Реалните усилватели са нелинейни, т. е. графичната зависимост
на изходното от входното им напрежение не е права линия. Поради
това при подаване на техния вход
на сигнали с честоти f1 и f2 на изхода се получават и такива с ±mf1±nf2,
където по принцип m и n са произволни цели числа. За работата на
LNA най-съществени са сигналите с
2f 1 -f 2 и 2f 2 -f 1, наричани Two-Tone
Third-Order Products, тъй като са
много близко до тяхната лента на
пропускане и е трудно, а понякога и
невъзможно, да бъдат филтрирани.
Оценка на влиянието на тези сигнали се извършва чрез една от двете
взаимносвързани мощности. Първата е входната мощност на пресечната точка от трети ред (Input
Third-Order Intercept Point, Input IP3) с
означения IIP3 и IP3I от сигналите с
честоти 2f1-f2 и 2f 2-f1, която определя същата изходна мощност, както по-малката от нея входна мощност на сигналите с f1 и f2. Произве-
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Таблица 3. Широколентови усилватели на напрежение.
№

Модел

Производител

1
2
3
4
5

MAX9628
MAA015AA
MAA017AA
ERA-1+
LMH3401

Maxim Integrated
Microsemi
Microsemi
Mini-Circuits
Texas Instruments

G,dB; (FR,GHz) [P1dB,dBm]; {IP3,dBm} VDD,V; (IDD,mA) [NF,dB]; {tr,ns}

12;(0-1)
11-15; (0-14) [7-19]; {OIP3=29}
10-14; (2-16) [7-18]; {OIP3=26}
11.4; (0-8) [10]; {OIP3=23}
16; (0-7) [13]; {OIP3=45}

дението GxIIP3 представлява изходната мощност на
пресечната точка от трети ред (Output Third-Order
Intercept Point, Output IP3), означавана с OIP3 или IP3О.
Наличието на по-голяма IIP3 или OIP3 на даден LNA показва възможността му за работа практически без нелинейни изкривявания до по-големи Pin, което е предимство. Често се ползва общото означение IP3 за IIP3 и
OIP3.
Други основни параметри са захранващото напрежение VDD и консумираният от него ток IDD, а коефициентът на шума (Noise Figure) NF показва намаляването в
dB на отношението сигнал/шум на изхода спрямо това
на входа, което се причинява от собствения шум на усилвателя (при NF=0dB изходното отношение е равно на
входното). По принцип освен G от честотата зависят
и P1dB, IIP3, OIP3 и NF, чиито стойности в каталозите
обикновено се дават при няколко честоти.
Основните приложения на LNA в различни варианти
на показаната на фиг. 1 схема са в мрежи IEEE 802.11b/
g/n, IEEE 802.15.4 PAN и Bluetooth, в безжични видеосистеми, точки на достъп (Access Point) и рутери, в смарт-
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2.85-5.25;(59) [18.1]
3.3-4; (80) [2.5-6]
3.3-4; (95) [5-9]
3.2-3.6; (75) [4.3]
3.15-5.25; (55) [9]; {0.08}

Zin, ; (Zout, )

Раб. темп. обхват,oС (р-ри, mm)

209
50; (50)
50; (50)
25; (20)

TA=-40 +125 (3x3x0.75)
TA=-55 +85 (0.76x0.66x0.1)
TA=-55 +85 (0.76x0.66x0.1)
TA=-40 +85 ( 2,16)
TA=-40 +85 (2.5x2.5x0.6)

фони и компютри. Освен това се използват в прибори
без РА като т. нар. Software Defined Radio, радари, устройства за заглушаване (Electronic Warfare), GPS приемници, автомобили (например за дистанционно отваряне и
контрол на налягането на гумите - TPMS).
При реализацията на устройства с LNA трябва да се
имат предвид типичните им схеми на свързване и развойни платки, които практически винаги се дават в документацията. Същото се отнася и за начина на подаване на VDD. Не трябва да се забравя, че част от LNA имат
вграден електронен ключ, който чрез вградения управляващ блок може непосредствено да свързва изхода с входа (Bypass Mode). Чрез същия блок обикновено се осъществява и споменатото регулиране на G. В някои LNA
(например даденият на ред 2 от табл. 2) чрез блока
могат да се задават две стойности на IP3 (High IP3 и
Low IP3), като при по-малка се намалява IDD.
За типичните основни параметри на LNA в табл. 2
трябва да се отбележи, че при сравнително широк честотен обхват тези в колона 4 се дават поотделно за
няколко негови части, тези на ред 1 са за целия честотен обхват, а на ред 2 са за работа на усилвателя в
обхвата до 3 GHz и отделно в каталога са за обхвати 38 GHz и 8-10 GHz. Друг практически момент е, че наложителният значителен IDD определя и немалка разсейвана мощност, поради което част от LNA са в керамичен корпус (например този на ред 1).
Широколентови усилватели. Като разлика на основните параметри от тези на LNA трябва да се отбележат продължителността на предните фронтове на изходните импулси (Rise Time) tr и стойностите на входния
импеданс (Input Impedance) Zin и изходния импеданс (Output
Impedance), като последните са съществени при вграждане на WBA в устройства и свързване в жични мрежи.
Към тях в част от усилвателите се прибавят отношенията на стоящите вълни на напрежението на входа
(Voltage Standing-Wave Ratio) Input VSWR и на изхода Output
VSWR, които в идеалния WBA са 1:1.
Съществуват 3 начина за реализация на WBA. Първият, ползван почти изцяло и за LNA, е като ИС с несиметрични вход и изход на основата на InGaP биполярни транзистори, реализирани с НВТ Technology (ред 4 на табл. 3).
Вторият е чрез ИС на усилватели с диференциален вход
и изход (редове 1 и 5) и последният са тези без изводи
(Die) за реализация на модули с особеност на дадените за
тях примери на редове 2 и 3 наличието на изводи, замасяването на които позволява задаване на стойностите
на основните параметри.
Типични приложения на WBA са в жични и безжични
комуникационни мрежи (клетъчни станции, 3G Base
Station, PCS, WLAN), кабелна телевизия, модеми за кабел-

октомври 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2017

33

електроника

Фиг. 2

ни мрежи, такива за непосредствена връзка със спътници (Direct
Broadcast Satellite) DBS, измервателни прибори (напр. осцилоскопи), за
усилване на сигнали от бързи прибори (например лавинни и PIN фотодиоди), като входни стъпала (драйвери)
на бързи АЦП и ЦАП и др. Препоръките за ползване на типичните схеми
на свързване и развойни платки на
LNA са в сила и за WBA. Същото се
отнася и за начина на подаване на
VDD.
Към типичните примери за WBA
в табл. 3 може да се прибави, че този
на ред 1 има скорост на нарастване
на изходното напрежение (Slew Rate)
SR=5500 V/µs и извод за изключването му. С аналогичен извод, но
SR=18000 V/µs е WBA на ред 5.

Усилватели на мощност
Обикновено РА са дву- или тристъпални усилватели с галванично
разделяне между стъпалата чрез
вградени кондензатори, а тези за
входа и изхода може да са вградени
или външни. За избягване на паразитни връзки през захранването обикновено всяко от стъпалата е със самостоятелно захранващо напрежение и
отделни маси със съответните изводи на ИС. По-рядко две от стъпалата са с общо захранване или за
всички има отделен вграден захранващ блок. Друга принципна особеност е наличието в част от РА на
блок за измерване на изходната мощност (Dynamic Power Control) DET.
Същността на структурата на
РА се изяснява чрез опростената
блокова схема на фиг. 2. Галваничното разделяне е само между стъпалата, докато за входа и изхода са необходими външни кондензатори. Зах-
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ранващите напрежения на стъпала 1
и 2 са VDD1 и VDD2, докато за стъпало
3 трябва външно захранване с аналогично свързване. Изводите на масите на стъпалата са GND1-GND3, а
необходимите им допълнителни захранващи напрежения се осигуряват
от блока Bias и неговото външно
напрежение V В. Входът SHDN на
същия блок е за изключване на РА, а
изходът CNTR_P е на DET.
Интегралните РА също са MMIC,
като съществува значително разнообразие в реализациите на транзисторите – GaAs MOS, GaAs pHEMT,
InGaP HBT, SiGe и GaN HEMT, като
популярността на последните нараства главно поради по-малките им
размери при аналогична мощност.
При реализацията на устройства с
РА са в сила същите препоръки, както при LNA и WBA, към които се
прибавят тези за охлаждане и за
проектирането на платки.
Част от основните параметри на
РА (G, FR, P1dB, VDD и IDD) имат същото значение, както при LNA и WBA,
а от IP3 се ползва само OIP3. Освен
P1dB параметър е и изходната мощност на насищане на усилвателя
(Saturated Output Power) PSAT, която
не може да бъде надхвърлена чрез
увеличаване на Pin. Реално важната
за РА максимална изходна мощност
е P1dB, но в някои каталози вместо
нея се дава мощността, при която G
намалява с 3dB (3dB Compressed
Power, P 3dB ) или с 4dB (4dB
Compressed Power, P4dB). Вместо една
от тях някои производители отбелязват като максимална изходна
мощност PSAT, което налага внимание при ползването на техническа
документация. Понякога вместо в
dBm мощността се дава във W, като

връзката е P[dBm]=30+10lgP[W].
Коефициентът на полезно действие (Power Added Efficiency) PAE на
РА е 100(Pout-Pin)/PDC, %, където PDC е
консумираната мощност от постояннотоковото захранване. При постъпване на Pin на входа от него се
отразява частта Pir, което се оценява чрез параметъра отразена от
входа мощност (Input Return Loss)
IRL=10lg(Pin/Pir),dB, който е S11 от Sпараметрите на РА. Аналогично е
положението на изхода, където не
цялата Pout се подава на товара, а
частта от нея Por се връща в усилвателя – параметърът е отразена от
изхода мощност (Output Return Loss)
ORL=10lg(Pout/Por),dB, представляващ
S22. Понякога IRL и ORL се дефинират
като реципрочните им величини и
стойностите им в каталога са отрицателни. Тъй като по принцип
отраженията са нежелателни, то е
добре IRL и ORL да са колкото е
възможно по-големи.
Друг начин за оценка на отраженията е чрез подаваното напрежение
(Incident Voltage) V+ и отразеното
напрежение (Reflected Voltage) V-, чието отношение Γ=V-/V+ е коефициентът на отражение (Γ е гама). Вместо него обикновено се ползва отношението на напреженията на стоящата вълна (Voltage Standing Wave
Ratio) VSWR=(1+|Γ|)/(1-|Γ|) с отделни стойности за входа (Input VSWR)
и изхода (Output VSWR), означавани в
каталозите и като VSWR:1. Отраженията са толкова по-малки, колкото
последната величина е по-близка до
1:1, при което няма отражение.
Както при всеки РА важна е разсейваната от него под формата на
топлина мощност (Power Dissipation),
чиято максимална стойност PDISS е
сред основните параметри. Тя е в
сила до определена температура
(обикновено 25, 50 или 85°С в зависимост от производителя), след която намалява. Важно е да се има предвид значителната честотна зависимост на част от основните параметри, която в каталозите се отразява чрез таблици (понякога
твърде подробни) или/и графики.
Входното и изходното съпротивление на РА са също така важни, както
при усилвателите на напрежение, и
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Таблица 4. Усилватели до 10 GHz вкл.
№

Модел

Производител

G,dB; (FR,GHz)
[P1dB,dBm]; {IP3,dBm}

PSAT,dBm; (PAE,%)
[IRL,dB]; {ORL,dB}

VDD,V; IDD,mA [Input VSWR];
{Output VSWR}

Раб. темп. обхват, oС (PDISS,W); [MTTF]
{размери, mm}

1
2
3
4
5
6

HMC8205BF10
CMPA5585025F
MGA-444940-02
MAX2242
SST12LP07A
LX5506

Analog Devices
Cree
IXYS
Maxim Integrated
Microchip Technology
Microsemi

26;(0.3-6) [45]
24;(5.5-8.5) [41.7]
12;(4.4-4.9) [33];{40}
28.5;(2.4-2.5) [22.5]
28;(2.412-2.484) [>28]
22; (4.5-6) [26]

46; (38) [13]; {12}
45.4; (30) [10]; {6}
(20) [8]; {10}
26.5
POUT=23.5; (30.8)
[15]; {7}

28-55; (1300)
28; (285) {5:1}
28; (100-400)
2.7-3.6; (300) [1.5:1]; {2.5:1}
3-4.2; (220)
3.3; (200)

TA=-40 +85 (89.4); {17.3x11.4x2.97}
TC=-40 +140 (55); {25.5x9.91x4.27}
TCmax=+175; (50) [над 100 г] {10.9x6.86x3.81}
TA=-40 +85; (1.6) [10 г.] {2x1.5x0.33}
TA=-40 +85 {2x2x0,5}
TA=-40 +85 {3x3x0,9}

практически винаги са 50 Ω. Част от
усилвателите са без необходимост
от външни съпротивления за съгласуване (I/O are matched), което улеснява реализацията на многочипови
модули (Multi-Chip-Module) МСМ, особено чрез РА с малки размери.
Усилватели до 10 GHz вкл. Те са
най-масово разпространените поради твърде усъвършенствани и сравнително евтини технологии на производство, което от своя страна е
предпоставка за широкото разпространение на устройства за различни части на този обхват. Най-масови са 2,4 GHz-овите, нарастват приложенията на 5,8 GHz-овите, но многобройни са и примерите за използването извън тях. Характерни приложения на интегралните РА до 10
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GHz са в безжични мрежи, за смартфони и таблети, измервателни
апаратури, радари за граждански (например С-bang за метеорологията) и
военни цели, телеметрични прибори,
заглушители и др.
В табл. 4 са основните параметри на РА от този обхват, като специфична особеност на дадения на ред
5 е удовлетворяването на изискванията на стандарта IEEE 802.11g за
необходима изходна мощност
(Spectrum Mask), чиято стойност е
дадена в каталога като POUT.
Усилватели над 10 GHz. По понятни причини техният относителен
дял все още е по-скромен и не са
много производителите, които ги
предлагат, но през следващите години може да се очаква разширяване
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на този дял поради твърде вероятното нарастване на нуждите. Максималната работна честота на интегралните РА засега е 100 GHz, но
скоро може да се очаква пускане на
пазара на усилватели за по-високи
честоти.
Освен логичните приложения за
реализация на комуникационни мрежи
(вкл. спътникови) тази категория РА
се ползват в радари (например за
автомобилни), микровълнови и оптични измервателни прибори, за
тестови апаратури и системи за
обмен на данни. Табл. 5 съдържа основните параметри на РА с FR над
10 GHz, като този на ред 2 е без
корпус и затова е дадена само максималната температура на канала
на ползваните полеви транзистори.
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Таблица 5. Усилватели над 10 GHz
№

Модел

Производител

G,dB; (FR,GHz)
[P1dB,dBm]; {IP3,dBm}

PSAT,dBm; (PAE,%) [IRL,dB]; VDD,V; IDD,mA [Input VSWR];
{ORL,dB}
{Output VSWR}

1
2
5

HMC7149
MMA-012727
TGA2218-SM

Analog Devices
IXYS
TriQuint

20; (6-18) [36]; {40.5}
12.5; (0.1-25.5) [26]; {35}
>28; (13.4-16.5)

40; (20) [11]; {12}
[11]; {11}
POUT>41; (>29) [>15]; {>5}

Приемо-предаватели
Те представляват съчетание на
някои от разгледаните усилватели с
добавени други блокове, имащи за
крайна цел намаляване на броя на
елементите в устройствата. Практически изцяло са предназначени за
безжични връзки и същността на
действието им бе изяснена чрез фиг.
1, но в зависимост от модела съществува значително разнообразие в
структурите и параметрите и
съответно някои различия във функционирането им. Приемо-предавателите са предназначени в по-голямата си част за устройства с гражданско предназначение – безжичен
обмен на аудио и видео, връзки между компютърни конфигурации, LED
осветление, автоматизирани домашни прибори, електроника в облеклото. Те са задължителна част от
съществуващите радиовръзки, например ARIB STD-T-66, EN 300 440,
ETSI EN 300 328 и FCC CFR47, Part 15.
В професионалната област на първо
място е индустрията - сензорни
мрежи, безжично управление и измервания.
Типичен пример е ИС АТR2406 на
Atmel (Microchip), която е предназначена за нелицензирания ISM обхват
2.4 GHz. Поддържа 95 канала с честоти между 2401,056 MHz и
2482,272 MHz и разстояние 864 kHz
между два съседни, а вграденият
GFSK модулатор е за скорости между 72 и 1152 kbps (всяка следваща е
2 пъти по-голяма от предната).
Вграденият LNA заедно с блоковете
в приемната част осигурява чувствителност -93 dBm и потискане
на съседния канал (ACR) с 14 dB спрямо приемания. Изходната мощност
на РА е +4dBm, захранващото напрежение VDD на ИС е 3,2-4,6 V и постояннотоковата консумация в режим
на приемане и предаване е съответно IDDRx=57 mA и IDDTx=42 mA. Околната температура за нормална работа е от -10°С до +60°С, а размерите са 5x5x0,9 mm. Същият произ-
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Раб. темп. обхват, oС (PDISS,W); [MTTF]
{размери, mm}

20-32; (680) {6:1max}
8-12; (350)
20-28; (225)

водител предлага и ATR2808 за 5,8
GHz-овия ISM обхват.
Задължителен блок в клетките
на безжичните мрежи са приемо-предавателите, какъвто е МАХ2553 на
Maxim Integrated, предназначен основно за Band III, IV, IX и Х (честоти
между 865 и 2170 MHz) на мобилната технология от трето поколение
WCDMA (UMTS). Работата на тази
ИС се управлява чрез интерфейса
SPI, захранващото напрежение е 3,3
V, от него се консумира ток между
36 и 300 mA в зависимост от режима на работа, а температурният
обхват е -40÷+85°С. Друг типичен
пример е AD9375 на Analog Devices,
съдържаща два приемо-предавателя
за лицензираните и нелицензираните обхвати между 300 MHz и 6 GHz
и основно предназначена за клетки
на базови станции на 3G и 4G мрежи. Изходната мощност на предавателите е с обхват на регулиране
30 dB и стъпка 0,05 dB, реализирано
чрез 4-проводния интерфейс
JESD204B с LVDS логически нива,
като максималната й стойност е
между 4 и 7 dBm. Също чрез интерфейса се задава честотната лента
на приемника между 8 и 100 MHz и
се регулира коефициентът му на
усилване също с 30 dB. Обменяните
чрез него данни са с максимална скорост 6144 Mbps. Приемо-предавателят е с 6 захранващи напрежения
(3x1,3 V, 2x1,8 V и 3,3 V), има работен температурен обхват 40÷+85°С.
Значителна е групата приемо-предаватели с наименования RF Front End
(FE) и RF Front End Module (FEM), като
първата подгрупа са ИС реализирани
с една технология, а втората
съдържат два чипа (Multi-Chip Module,
MCM) - обикновено този на приемника ползва GaAs pHEMT технология, а
на РА е с InGaP/GaAs HBT. Целта и на
двете е реализацията на прибори с
минимален брой външни елементи,
което се постига чрез наличието на
допълнителни блокове освен LNA и

TA=-40 +85 (50); {4.5x3.4x1}
Tch=+150 (2.35x1.05x0.05)
TA=-40 +85 (35); [6,5x106 часа]

РА, например балун трансформатор,
филтри за фиксиране на работната
честотна лента, нискочестотен
филтър за хармониците и управление. Важно е да се добави, че в структурата и съответно начина на функциониране на всяка от подгрупите
съществуват различия, което налага внимание при ползването на каталожните данни и оценка на приложимостта.
Типичен пример за подгрупата на
FE е СС2590 на Texas Instruments за
обхвата 2,4 GHz, размери 4x4x0,82
mm и консумиран ток 22 mA при
предаване и 3,4 mA при приемане за
захранващо напрежение 2-3,6 V. Управляващият блок може да задава
G=0 dB и +11,4 dB на приемника, а
POUT е +13,8 dB при PAE=23,5%. Полезно е да се отбележи, че някои производители означават като FE усилватели на мощност; такъв например
е CC2595 на същия производител.
Първият пример за по-голямата
група на FEM е SST12LF01 на
Microchip Technology отново за обхвата 2,4 GHz. Усилванията на приемната и предавателната част са 12 dB
и 29 dB, а изходната мощност е 23,5
dBm при PAE=26%. Управлението
може да осигурява включване и изключване на модула за не повече от
100 ns, а само на РА за под 200 ns.
При работа с IEEE 802.11g скоростта на обмен е 54 Mbps, захранването е 2,9-4,2 V при консумация в режим на предаване 260 mA.
Компанията Texas Instruments има
3 набора FEM за обхватите 2,4 GHz,
3,5 GHz и 5,8 GHz съответно с означения TRF11xx, TRF12xx и TRF243x,
чрез които могат да се реализират
приемо-предаватели с различни
възможности. Например комплектът
TRF2436 и TRF2432 е за обхватите
2,4 GHz и 3,5 GHz с отделни входове
(от ЦАП) и изходи (към АЦП) от втората ИС за всеки от тях. Всички ИС
от наборите са с цифрово регулиране на коефициента на усилване на
приемниците.
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Захранвания
в промишленото
оборудване
З

а да работи производственото
оборудване, са необходими най-различни източници на енергия. В това
число влизат и захранванията, които преобразуват променливото напрежение от ел. мрежата на завода
в постоянно и го подават към електронните устройства. Важен е не
само изборът на типа захранване, а
и също така да се вземат предвид
всички изисквания към конкретната
система, за която то ще се ползва.
Различни видове захранвания са се
утвърдили и се ползват в промишлената автоматизация.
Нерегулируемите захранвания могат да се ползват в случаите, когато се търси висока надеждност,
ниска цена и изходният ток трябва
да е голям. Те са добро решение за
индуктивни товари, за които не е необходимо съвсем точно регулиране
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на нивото и кривата на изходното
напрежение. Такива са постояннотоковите двигатели, светлинната сигнализация, соленоидите и релетата.
Макар че нерегулируемите захранвания работят много стабилно, в повечето електронни устройства в
промишлеността се ползват линейни или импулсни захранвания.
Линейните захранвания бяха много
популярни в миналото, но все още
намират приложение в някои случаи,
като например когато е необходим
голям пусков ток при стартирането
на постояннотоков двигател. Тогава
големият трансформатор, двуполупериодният изправител, големите кондензатори и регулаторът в тези линейни захранвания ще вършат чудесна работа. Те са "чист" източник на
напрежение с много малки пулсации и
шум. Но въпреки предимствата и
ниската си цена, размерите, теглото и ниският КПД на линейните зах-
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ранвания ги оставят на второ място в областта на промишленото оборудване, където безспорният първенец е импулсното захранване. Макар
то да е с по-сложна конструкция и повече електронни компоненти, тъй
като трябва да преобразува синусоидалното входно напрежение във високочестотни импулси и после в стабилизирано ниско постоянно напрежение
на изхода, размерите му са доста помалки и е с по-висок КПД. Повечето
импулсни захранвания по обем достигат само 25% от обема на еквивалентните линейни захранвания, а пък са
с 25% по-висок КПД. Това прави импулсните захранвания оптимално решение за много голяма част от промишленото оборудване.

Параметри и обща
структура
От параметрите на едно захранване очевидно най-важни са напреже-
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нието, токът и начинът на регулирането им. В повечето случаи входното напрежение е универсално – от 85
до 264 V променливо, с честота 50/
60 Hz, а типичните стойности на
изправеното изходно напрежение са
5, 12 и 24 V, като 24 V се използва
най-широко в промишленото оборудване.
В захранванията обикновено измененията на изходното напрежение се
държат в някакви допустими граници, затова има защита от пренапрежение, която следи изходното напрежение и го връща автоматично към
номиналната му стойност. Това е
добре, но прекомерното спадане на
напрежението също може да бъде
проблем, особено когато се захранват 5-волтови TTL схеми. Поради
тази и много други причини винаги е
добре да се преглеждат входните характеристики на устройствата, които ще се свързват към захранването. В някои случаи може да се изисква много изчистен от пулсации и
шумове изход, в други пък може да е
необходимо неговото галванично разделяне от следващото стъпало, което да има отделно захранване.
Що се отнася до изходната активна мощност (във ватове, W) на захранването, тя често се задава неправилно. Необходимата постояннотокова мощност не трябва да се избира произволно, а да се пресмята. За
целта е добре да се състави списък
на консумиращите устройства, срещу всяко от тях да се запише мощността, която употребява и накрая
да се сумира и да се получи общата
необходима мощност.
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Макар че едно 24-волтово устройство само по себе си употребява
малко мощност, когато трябва да се
захранят сто или повече такива,
консумацията бързо нараства и затова е важно да се направи гореописаното пресмятане. В противен случай още при първия пуск на системата ще се установи, че е необходима
по-голяма мощност, а в контролния
шкаф вече няма достатъчно място
за допълнително или друго, по-голямо захранване. Затова трябва да се
изчисли колко е необходимата мощност и да се добави един резерв от
поне 25%.
Токовата защита също може да е
с определяща роля за захранването.
Някои захранвания допускат малък
ток на претоварване, а други много
голям, до 400%. Ако се очаква захранваните устройства да дърпат голям
пусков ток, то токовата защита на
самото захранване трябва да се оразмери в съответствие с това.

Основни насоки при
прехода към високоефективни захранвания
Тази промяна има някои недостатъци, но и много още положителни страни, освен по-високия КПД. Самият той
се променя в зависимост от товара,
така че трябва да се проверява колко
е минималният КПД, осигуряващ нормална работа при най-неблагоприятни условия. Трябва да се внимава, когато за КПД е посочено да не превишава дадена стойност. Макар и да не
е задължително написаното да е невярно, то може да породи нереалистични очаквания.

Генерацията на топлина е страничен продукт на захранванията с
нисък КПД, затова колкото по-висок
е КПД, толкова по-малко топлина се
отделя. От това има и допълнителна полза – спестява се място и намаляват по размер компонентите, осигуряващи охлаждането. Тъй като се
отделя по-малко топлина, размерите
на захранванията също могат да
бъдат намалени чрез използването
на компоненти, които са по-малки и
могат да се монтират по-близко
един до друг. Свободата на избор на
вариант на монтажа се увеличава,
тъй като не е нужно да се отделя
толкова внимание на циркулацията
на въздушния поток и на охлаждането.
Усъвършенстването на технологиите вече позволява вграждането
на средства и функции за диагностика и профилактична поддръжка, което иначе не би било възможно или пък
би било неразумно скъпо. Сред тези
средства и функции са включването
на аларми при прехвърляне на някакви прагови стойности или наличието на дисплеи, показващи напрежението, тока, времето на работа,
температурата, или пък броячи,
отчитащи общото време на служба.
Освен всичко друго, по-новите модели са разработени въз основа на понови версии на стандартите.
И накрая трябва да се обърне внимание на захранванията във вид на
обособен блок, които се свързват
към обща захранваща шина и служат
като резервен източник. За отбелязване също са и умните захранвания с
множество изходи, всеки от които
с вградена токова защита. Всички
тези видове захранвания могат да са
особено полезни в случаите, когато
в рамките на една система, за отделни нейни части, има различни
изисквания по отношение на захранването.

Нови импулсни
захранвания
По традиция, в машиностроенето
са се използвали големи линейни захранвания, които е трябвало да се
справят с резките кратковременни
натоварвания и съответно голямото потребление на ток от товара
на машините. Но с развитието на
технологиите голяма част от това
гладно за ток оборудване стана енергийно по-ефективно и даде възмож-
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ност на производителите на машини да заменят поголемите и по-тежки линейни захранвания с импулсни и
да се възползват от предимствата на последните.
Има нови видове импулсни захранвания, които могат
да работят както с променливо, така и с постоянно напрежение на входа. Има и много, оборудвани с релеен изход за състоянието, към който може да се свърже светлинна или звукова сигнализация в качеството й на аларма
в случай на проблеми. Освен по-малките размери, по-малкото отделяне на топлина и по-ниската цена, някои импулсни захранвания разполагат и с резерв от мощност
(работа в усилен режим), който поема краткотрайното
пиково потребление на ток в случай на нужда. С този
резерв за кратък интервал от време захранванията могат да осигурят с 50% повече ток отколкото е записаната в спецификацията номинална стойност. А това може
да спести значителни средства, тъй като няма нужда да
се купува захранване с по-високи показатели само и само
да се осигури високия пусков ток на някои машини.
С развитието на схемните решения в промишленото
оборудване и на средствата за управлението му, нуждата от постояннотокова мощност започва да става все
по-доминираща. По-старите линейни захранвания обикновено бяха с КПД 40-60%. Днешните импулсни захранвания с комутация на тока в първичната страна са с КПД
над 90%, като повишението на КПД води до по-висока
надеждност. Като се започне от толерансите на размаха на входното напрежение и се стигне до регулирането
и следенето на изхода, новите захранвания са проектирани така, че да имат дълъг експлоатационен живот. Не
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е необичайно да се види средно време между откази поголямо от 600 000 часа.
По-модерните захранвания дават и по-голяма свобода
на монтажа в контролния шкаф. Много от предлаганите
днес импулсни захранвания с комутация на тока в първичната страна могат да работят по целия свят при различни мрежови напрежения и в най-разнообразни системи.
Захранванията, на входа си, са или с превключвател между двете най-разпространени мрежови напрежения, или с
автоматично настройване, или по принцип са с много
широк диапазон на входното напрежение и могат да работят по всеки от стандартите без настройка. Заедно с
това, тези захранвания предлагат и регулируемо изходно
напрежение, което позволява да бъдат ползвани по найразлични предназначения. Например има такива с изход
12 VDC, които могат да се настроят да работят на 5
VDC за захранване на логически схеми или пък на 18 VDC.

Захранване на електродвигатели
Двигателите по принцип консумират много енергия.
Те могат да причинят колебания в захранването, които
да повредят други устройства, свързани към същото
захранване. Много от трудностите при експлоатацията на системи с двигатели произтичат тъкмо от проблеми със захранването.
Напрежение. Важно е да се подбере правилно изходното напрежение на захранването. Ако е твърде ниско,
захранваното устройство няма да работи пълноценно.
Ако е твърде високо, може да повреди двигателя и/или
контролера. Задължително трябва да се провери, че
изходното напрежение на захранването не превишава
номиналното захранващо напрежение на контролера.
Трябва да се провери същото и за захранващото напрежение на двигателя, освен ако не е наличен контролер,
който ограничава тока.
Ток. Потреблението на ток зависи от двигателя. Ако
подаваното захранващо напрежение е в границите на
допустимите за двигателя стойности, последният ще
дърпа ток с безопасна големина. За да се предпази захранването от претоварване, изходният му ток трябва да е
поне колкото тока, консумиран от двигателя. Трябва да
се има предвид, че в спецификациите на стъпковите двигатели параметрите се дават „пофазно“. За да се изчисли
токът, който употребява един стъпков двигател, посочената пофазна стойност трябва да се умножи по 2.
Предпазване на електрониката. Трябва добре да се
познават и разбират характеристиките на използваните компоненти и свързването им трябва внимателно да
се премисля. Трябва да има добро съгласуване между двигателя и контролера. При евентуален опит да се дръпнат
3 A от контролер, който може номинално да осигури 2 A,
това вероятно ще доведе до изгаряне на контролера.
Захранването трябва да подава безопасно напрежение към
контролера. Ако се подадат 24 V към контролер, предназначен за работа на 12 V, това ще бъде фатално за него.
Същата проверка трябва да се направи и за двигателя.
Освен ако е наличен контролер, който поддържа тока постоянен, то подаването на двойно по-голямо захранващо
напрежение към двигателя ще удвои и тока през двигателя, при което има риск да изгори както двигателят, така
и контролерът. Не трябва да се прави свързване към ве-
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риги под напрежение. Първо се правят
всички връзки в системата и чак тогава към нея се подава напрежението.
Предпазване на проводниците.
Претоварени от голям ток проводници могат бързо и силно да се загреят, изолацията им да прогори и да се
подпали нещо наоколо. Винаги трябва
да се ползват проводници с достатъчно голямо напречно сечение, което
може без проблеми да понесе тока,
който се очаква да протича. Ако номиналният изходен ток на захранването е по-голям от този, който проводникът може да понесе, трябва
допълнително да се монтира предпазител. Ако от едно по-голямо захранване се подава напрежение към няколко вериги, то на всяка от тях трябва
да се монтира предпазител, за да се
защитят проводниците.
При проектирането на захранвания е желателно да се предвидят
защити паралелно на входа на мрежовото напрежение и поне да се сложат допълнително някакви предпазители с подходящо заземяване на изхода. За да се предотвратят проблеми, добре е да има отделни предпазители на изходите захранващи
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външни устройства – подаващи сигнал към цифрови входове като датчиците, или подаващи цифров сигнал
навън като соленоидите.
Но най-често захранванията имат
вградена токова защита. В случай на
рязко увеличение на тока тази защита ще се задейства и ще предотврати сработването на изходните
предпазители. Има редица схемни
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решения, с които, чрез намаляване на
напрежението, да се ограничи изходния ток на захранването, когато той
надхвърли определен праг – обикновено от 5% до 20% над максималната стойност. Щом причината за
претоварването по ток бъде отстранена, токовата защита автоматично възстановява изходното
положение.
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Индустриални
измервателни
технологии
в Industry 4.0
Б

ъдещето на промишленото
производство е значително повлияно от концепцията за Industry 4.0.
Днес индустриалните измервателни
технологии са изправени пред предизвикателството да се адаптират
към принципите на тази нова производствена парадигма, за да отговарят на най-актуалните тенденции и
приложения в метрологията. Данните, събирани с помощта на съвременните измервателни средства, представляват основен компонент на
кибер-физичните производствени
системи (CPPS). Тези системи се
стремят да елиминират традиционните ограничения пред производствените процеси и да покрият завишените изисквания по отношение
на производителността и възможностите за свързаност, заложени в
концепцията за Industry 4.0.

Новите производствени
системи и измервателните технологии
Кибер-физичната система (CPS) е
система, която осъществява връзка
между реални (физически) обекти и
процеси с виртуални такива чрез
отворени, частично глобализирани
информационни мрежи, които могат
да бъдат свързани помежду си по всяко време.
Кибер-физичните производствени
системи (CPPS) са CPS, интегрирани
в производството чрез вграден софтуер, който може да събира и обработва данни в реално време и на
тази база селективно да се намесва
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в процесите. CPPS взимат
предвид продукта, производствената сфера и производствената система,
и взаимодействат както
с физическия свят, така и
с дигиталния чрез мултимодални интерфейси. Сензорите, които често се
използват за измервателни цели, служат и за
свързване между виртуалния и реалния свят. Актуалният статус на даден
обект или процес се
трансферира в кибер реалността
под формата на реални данни, за да
се извлече информация за обекта/
процеса. Тази информация се съхранява в специализирана база данни и в
последствие може да се използва
като основа за изграждане на модели, които да бъдат адаптирани (в
идеалния случай чрез самооптимизация) към реалните ситуации.
По този начин съответните сензорни системи осигуряват необходимата информация от реалния свят, за
да може във виртуалния свят процесът да се планира и контролира с
помощта на създадения модел. Следователно интеграцията между сензорите и измервателните технологии
е ключов елемент за успешното имплементиране на CPPS системи, дори
при сложни производствени процеси.
Правилното разчитане на събраните от измерванията данни става все
по-важно в разпределеното и максимално автоматизирано съвременно
производство. Системата също така
трябва да може да реагира адекват-

но на излишни и противоречиви данни. Тази адекватност е важна част
от изискванията за т. нар. устойчиво производство (resilient production)
или устойчива фабрика (resilient factory)
– спомагателни концепции, които се
обсъждат все по-задълбочено в контекста на Industry 4.0.

Пътна карта на
производствената
метрология
През 2011 г. германска група от
експерти в областта на научните
изследвания и промишлеността изготви прогнозна оценка за бъдещото развитие на метрологията в
промишленото производство. Този
анализ бе публикуван под формата на
пътна карта със заглавие „Производствена метрология 2020“. Пътната
карта обобщава предизвикателствата и тенденциите при производствената метрология в четири аспекта: бързина, точност, надеждност и гъвкавост. В последствие
авторският колектив добавя и пети
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ключов аспект в развитието на
съвременните индустриални измервателни технологии – холистичен
подход. Идеята е да се подчертае
значението на по-сложните системи
за измерване, които комуникират с
виртуалния свят не само с цел постигане на цялостно отчитане на характеристиките на даден продукт, но и за да подобрят точността и надеждността на измерванията, както и за да разнообразят тяхното приложение. В контекста на
концепцията за Industry 4.0 важността на самата метрология и нейната дигитална интеграция в производството става все по-значима.

Бързина
Скоростта играе решаваща роля
в производството. Това важи в особена степен за измервателните
технологии, чиято роля до голяма
степен се състои в това да предоставят информацията, необходима за
извършване на необходимите проверки за съответствие и за управление
на процесите. Бързото предоставяне на тази информация от една страна е постижимо чрез по-бързи измервателни техники.
От друга страна, интеграцията
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на измервателните технологии в
производствените процеси, особено
чрез автоматизация, може да допринесе за по-бързото получаване на
резултатите от измерванията.
През последните години с помощта на средствата за индустриална
автоматизация метрологията става
интегрална част от множество производствени приложения в редица
области. Базата за внедряване на
надеждни средства за управление на
производствени процеси се формира
от свързването на измервателните
системи чрез информационните технологии от една страна и производствените системи от друга.
Информацията за отклоненията и
производните коригиращи стойности се предава към производствените процеси чрез тези връзки. Нарастващият стремеж към опростяване и стандартизация на технологиите, които стоят в основата на тези
връзки в областта на информационните технологии (например свързването чрез компютърни мрежи), води
до все повече нови разработки в областта на производствената интеграция на метрологията и до значително разширяване на приложните й области.

Точност
Подобренията в точността на
основните измервателни уреди (сензори, преобразуватели) и тяхното
калибриране оказват съществено
влияние върху по-нататъшното развитие на измервателните техники.
Подобрения в точността могат да
бъдат постигнати чрез специфични
промени в производствената среда,
като например използването на попрецизни измервателни устройства,
подобряване на условията на средата или извършване на повторни измервания на параметрите на тези
условия с цел коригиращи действия.
Точността може да бъде подобрена и на институционално ниво от
метрологичните институти чрез
въвеждане на нови стандарти или
чрез разработване на нови и по-ефективни методи за измерване и, следователно, калибриране на съответните трансферни стандарти към помалки допустими отклонения в измерванията.
Онлайн събирането и обработката на текущи и основно на предварително обработени данни от измервания стават все по-популярни.
Целта е имплементирането на интелигентни измервателни системи,
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комбинация на резултатите от различни видове сензори. Това е първата стъпка по посока виртуализирането на сензорните системи.
Свързвайки сензорите към процесния модел, виртуализацията намира
нови възможности за измерване на
процесни променливи. Гъвкавостта
на измервателните системи се подпомага и от нарастващата модуларизация на сензорните системи. В
допълнение към съществуващия физически чувствителен елемент, сензорите често имат допълнителни
компоненти, които им позволяват
да служат като интерфейси в CPPS
системите. Интегрирането на допълнителна функционалност в измервателния сензор е именно това, което
го превръща в интелигентен сензор.

Холистичен подход
които преди започване на оперативния цикъл например проверяват онлайн софтуера за оценка, геометричните отклонения на измервателното устройство или условията на
заобикалящата среда и по този начин свеждат до минимум факторите, които допринасят за неточности в измерването.
В бъдеще мрежово свързаните цифрови измервателни системи вероятно ще могат да извършват самостоятелно валидиране и дори самокалибриране, тъй като всички по-сложни
дигитални системи ще комуникират
директно с кибер реалността.

мерванията, толкова по-качествена
е информацията, която те носят.
В бъдеще прилагането на стандарти за калибриране при проследяването на процесите за измерване и електронния трансфер на съответните
данни ще изисква използването на
цифрови сертификати за калибриране. Поради нарастващия дял на софтуера в измервателните системи,
темата за надеждността на софтуера в контекста на надеждността
на резултатите от измерванията
също е сред ключовите дискусионни
въпроси по отношение на концепцията Industry 4.0.

Надеждност

Гъвкавост

В производствената метрология,
както и в метрологията като цяло,
точността на резултатите от измерването се описва количествено
чрез определяне на грешката в измерването. От позитивна гледна точка
този параметър отразява сигурността и надеждността на резултата
от измерването. Неточността в
измерването играе основна роля при
оценката на съответствие, а именно, дали резултатът от измерването, включително неговата неопределеност, не надвишава или не спада
под определените граници по спецификация.
В производството често се използват опростени процедури с различни нива на детайлност, което може
да доведе до различни резултати при
практическото прилагане на методите за измерване. Въпреки това,
колкото по-прецизно се дефинират
допустимите неточности при из-

Разнообразието от измервателни
системи, използвани в производството, продължава да расте, а заедно с
това – и способността им да се
адаптират към различни измервателни приложения, провеждани при
различни условия. Метрологията
става все по-гъвкава чрез комбиниране на отделни измервателни техники и технологии. В по-тесен смисъл
това може да означава например
комбинация от различни сензори в
еднокоординатна измервателна машина. Комбинирането на различни
сензори в една система е често срещано при микроскопията, особено
при електронните микроскопи.
Като цяло терминът „мултисензорна измервателна система“ илюстрира различни системи за измерване, които работят заедно. Тук става въпрос не просто за оборудване
на дадено устройство с множество
сензори, а за подходяща селекция или
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В контекста на производствената метрология холистична оценка на
продуктите означава, че съответните качествени характеристики са
събрани, за да формират обща база
за оценка на качеството. Този цялостен подход се разглежда като средство за внедряване на концепцията
за CPPS системи в модерното производство.
Целта на измервателните технологии вече не е да получават и обработват отделни стойности от измервания, както и характеристики
на продукта поотделно. Както при
виртуалните сензори, основата за
цялостния подход е в наличието на
модели на продукта, на производството и на механизмите на действие, както и на измервателните
техники. Моделите имат задачата
да поставят получените резултати
от измерванията в контекст,
свързан със съответните характеристики на продукта. Те образуват
връзката между продукта и неговите характеристики от една страна,
и резултатите от измерванията от
друга, като по този начин позволяват данните от измерванията да се
интерпретират в контекста на качеството на продукта. Това консолидиране на всички информационни
елементи – резултатите от различните измервателни системи, включването на допълнителни информационни източници, като геометрични
модели, материални закони или характеристики на измервателните методи – може да се опише като мултиинформационно сливане, своеобразно разширяване на концепцията за
мултисензорни технологии.
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Роботи за малки
предприятия
Т

енденцията към все по-масова
частична или цялостна автоматизация на индустриалните дейности и
операции ще се запази и в бъдеще,
предвиждат пазарните анализатори.
И макар автоматизираните системи на пръв поглед да предлагат ползи предимно за големите промишлени предприятия – подобрена производителност, оптимизация на разходите за труд и повишаване на оперативната предвидимост, все повече малки и средни компании инвестират в такива технологии. Малкият
бизнес се превръща в стабилен и
разрастващ се сегмент от глобалния пазар на индустриални роботи.
Фирми от сферата на транспорта
и логистиката, складовата дейност
и търговията, дребните производства, медицинския и преработвателния сектор и т. н. все по-често пристъпват към внедряването на роботизирани системи с цел повишаване
на конкурентоспособността си.
Три са основните предпоставки за
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това експоненциално развитие на
сегмента роботи за малки предприятия: все по-ниската цена на индустриалните роботи, навлизането на
колаборативните роботи в промишленото производство и все по-малкото усилия, необходими за програмирането и управлението на роботизираните системи. През последните години индустриалните роботи
стават все по-достъпни по отношение на цена, размери и сложност. Така
те се превръщат в достатъчно
гъвкаво и рентабилно решение за
оптимизация на дейността дори и в
малките производства. Все по-компактните и безопасни „ко-боти“ елиминират големите разходи, рискове
и потребности от пространство,
свързани с клетките и предпазните
заграждения на традиционните индустриални роботи. Тези нови технологии не изместват работника в
малките цехове, а работят наравно
с него, спестявайки му опасните и
повторяеми операции.
Не на последно място, съвременните роботи могат да бъдат про-

грамирани бързо и лесно. Всичко, което е необходимо на оператора при
някои модели, е да следва ръководството или пък да изгледа кратък
клип на смартфона си.

Предимства на роботите
за малки предприятия
Новото поколение индустриални
роботи е с по-компактни габарити,
по-ниска цена и подобрена безопасност. Много модели съвременни индустриални роботи предлагат модулен дизайн и интерактивна функционалност, лесно въвеждане в експлоатация и интуитивно управление.
Колаборативните роботи разполагат с усъвършенствани сензори и
системи за сигурност, които свеждат риска от колизия и наранявания
на работниците до абсолютния минимум. Всичко това означава, че дори
предприятията с по-малък бюджет и
без щатни специалисти по програмиране и поддръжка могат да се справят с интегрирането на робот в
производството си, без рискове за
сигурността на персонала.
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Основно предимство на съвременните индустриални роботи, проектирани специално за малки предприятия, е тяхната разширена функционалност. За разлика от тромавите
гигантски роботи от конвенционален тип, използвани в големите асемблиращи линии, които извършват
едно и също действие безброй пъти,
компактните системи за малкия
бизнес се отличават с широк
спектър от възможности. С бърза
преконфигурация те могат да участват в автоматизацията на различни производствени задачи, което
ги прави високорентабилна инвестиция. Тези системи не се нуждаят от
монтажни приспособления и демонтаж, което допълнително улеснява
придвижването им из цеха – дейност, която много съвременни колаборативни роботи могат да извършват и на собствен ход.
Роботите позволяват гъвкаво
производство в малки партиди и
адекватен отговор на драстични
промени в търсенето. В допълнение,
роботизираните системи могат да
боравят с до близо 150 складови
единици или обекта наведнъж при
обслужващи приложения – задача, с
която и най-ловките и сръчни работници трудно биха се справили.
Сред останалите предимства на
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роботите за малкия бизнес е и
възможността за офлайн програмиране, която им позволява да продължат да работят без прекъсване
докато операторът ги преконфигурира за следващото приложение.
Маркетинговите анализатори
очакват глобалният ръст в приложенията на индустриални роботи в
малки предприятия да се запази стабилен през идните години. Според
експертите все по-критично е за
малките производства да инвестират в средства за автоматизация
на все по-ранен етап от развитието си с цел да намалят оперативните си разходи, да повишат качеството и продуктивността си и да редуцират негативните ефекти, свързани с повторяемите задачи, умората
и човешката грешка.

Митове, свързани с
роботите в МСП
Роботизираните технологии никога няма изцяло да изместят човека от дадени роли и длъжности в
индустрията, особено що се отнася
до задачите, свързани с креативност и уникална човешка гледна точка, убедени са пазарните анализатори. В сферата на изкуствения интелект широко се смята, че следващото поколение технологии ще допълни и подобри работата на служителите, като достигне прозрения,
невъзможни за човешките същества.
Един от основните митове,
свързани с внедряването на роботи
в малките и средни предприятия е,
че този процес неминуемо води до
съкращения на човешка работна сила.
Много компании в областта на складовата дейност и логистиката например изцяло автоматизират всички операции, които подлежат на автоматизация, като се възползват
от свободния потенциал на служите-

лите си, за да го пренасочат в други
бизнес направления, изискващи разум
и креативност. Така в идеалния случай тези фирми повишават качеството на услугите си, същевременно подобрявайки условията на труд
за персонала и оптимизирайки ефективността си.
Друг широко срещан мит е, че
роботите са непосилна или трудно
възвръщаема инвестиция за малките
предприятия. Макар мащабните и
комплексни роботизирани системи
наистина да струват много, на пазара вече е достъпна широка гама
компактни, колаборативни, мултифункционални и достъпни ценово
роботи, създадени специално за малкия бизнес. Експертите очакват цените на тези системи да продължават да спадат през идните години,
превръщайки и по-сложни роботизирани конфигурации в достъпна и разумна инвестиция за малките индустриални компании.

Подготовка на малкия
бизнес за автоматизация
Макар технологичната среда в
съвременното производство да се
променя изключително бързо, вероятно ще минат години преди индустриалните роботи да заработят повсеместно из малките предприятия.
Експертите съветват подготовката за автоматизация на производствените дейности да започне още
на етап планиране на внедряването.
И макар на практика този подготвителен етап да е сходен за всички
предприятия, независимо от техния
мащаб, малките компании могат да
обърнат внимание и на няколко допълнителни аспекта на планирането.
Препоръчително е да се започне с
идентифициране на ролите и дейностите, които подлежат на автоматизация и/или е рентабилно да
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бъдат роботизирани. Средствата за
автоматизация, както вече стана
ясно, не е необходимо да изместват
работниците – целта на технологиите е да им помогнат да вършат работата си по-бързо и ефективно.
Роботите за малки предприятия
могат да бъдат използвани за широк
набор от задачи, например в колаборация с работниците на бързи поточни линии, в ролята им на подемни и
позициониращи системи, като манипулатори и т. н. Сегментът обхваща самостоятелни машини за статичен монтаж, които могат да работят на висока скорост, както и
самоходни колаборативни модели с
усъвършенствана безопасност. Сред
най-популярните приложения на роботите в малки компании са опаковъчни операции, палетизиране, манипулиране на различни материали и обекти, заваръчни операции, монтажни
дейности и т. н.
За малките предприятия би било
особено полезно предварително да
проучат какви роли, дейности и процеси се автоматизират в конкретния отрасъл, както и какви средства
за автоматизация на дадени приложения използват други компании в
бранша. Този етап е добре да пред-
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шества съставянето на бюджетния
план за реализацията.
За малките предприятия ползите
от автоматизацията всъщност далеч надминават оперативната ефективност. Поставяйки основите на
автоматизирано производство с
внедряването на различни системи
и/или роботи, тези компании са способни много по-бързо да се адаптират към концепции като Industry 4.0,
бум на търсенето или резки промени в пазарната среда.

Предизвикателства пред
малките предприятия
Според общоприетата дефиниция,
малки предприятия са компаниите с
под 100 души персонал и по малко от
10 робота. Тези бизнес единици са
изправени пред особени предизвикателства при инвестициите в роботизирани системи. Тъй като обикновено тези фирми се отличават с потясна продуктова гама и по-профилирана продукция, те не разполагат с
големи възможности да диверсифицират производствените си приложения. Роботите обаче могат да бъдат
използвани като мощен инструмент
за оптимизиране на настоящата им
дейност в комбинация със задаване на

по-високи стандарти за качество,
бързина и ефективност на производството в бъдеще. Важно за малките
компании е средствата за автоматизация, в които инвестират, да са
достатъчно гъвкави, за да позволяват
бързо преконфигуриране и лесно адаптиране към различни продуктови линии и програми при необходимост.
Традиционен проблем за предприятията от сферата на малкия бизнес
е да разкриват специализирани отдели за програмиране, поддръжка и
управление на роботите. Ситуацията се усложнява, когато един-единствен робот е планирано да се преконфигурира и репрограмира за работа в различни производствени подсистеми. На практика, съвременните модели роботи, предназначени за
малки компании, са изключително
лесни за въвеждане в експлоатация,
управление и обслужване, като тези
задачи може да извършва всеки служител на фирмата без нужда от
специално образование или подготовка. Повечето интегратори на роботизирани системи предлагат и
първоначално обучение на персонала
за работа с роботите, независимо
от мащаба на компанията, в която
се извършва внедряването.
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Основно предизвикателство пред
малките предприятия е осигуряването на финансиране за закупуване на
роботизирана система и необходимото спомагателно оборудване. С непрекъснатия спад на цените в сегмента лизинговите схеми, целевите кредити и покупката на употребявани
(или „рециклирани“) роботи са само
няколко от възможните алтернативи.
Макар първоначалната инвестиция на пръв поглед да изглежда голяма за много предприятия от сферата на малкия бизнес, средният период за възвръщането й е по-малко от
две години. В комбинация с намалените разходи за труд, консумативи и
здравни застраховки, и подобрената
производителност, тези условия
правят внедряването високорентабилно за повечето малки компании.

Роботите в подкрепа на
европейския малък бизнес
Средствата за автоматизация
днес трансформират много европейски производствени предприятия в
глобални лидери и конкуренти от
световна класа в своя бранш. Дълги
години обаче роботите са привилегия само за големите компании на
Стария континент. Стандартните
комерсиални роботи често се оказват твърде скъпи за малките и средни предприятия, твърде големи за
мащабите им или пък твърде трудно адаптируеми към производствените им програми.
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С цел да засили конкурентоспособността на малките и средни производствени предприятия, през 2012 г.
стартира SMErobotics – интегриран
проект, финансиран по линия на Седмата рамкова програма на Европейския съюз. Инициативата, координирана от Института по производствена техника и автоматизация (IPA)
Фраунхофер, се явява продължение на
приключилия през 2009 г. проект
SMErobot. Тя прави опит да пренесе
когнитивната роботика от фокуса на
визионерите и футуролозите в реалността и да я превърне в ключов сегмент от европейското промишлено
производство. SMErobotics приключва
на 30 юни 2016 г., а резултатите от
провеждането му са представени на
международното изложение за иновативни технологии в сферата на автоматизацията Automatica 2016.
В резултат от изпълнението на
първия проект, SMErobot, са разработени и внедрени технологии, концепции и инструменти, насочени към
създаването на напълно нови типове роботизирани системи, твърдят
координаторите на инициативата
от Института Франухофер. Проектът е помогнал на европейската
роботика да заеме водеща позиция в
световен мащаб чрез критични иновации, особено при взаимодействието човек-робот, сензорната интеграция и автоматизираното генериране на роботизирани програми,
допълват от там. В рамките на
SMErobot са представени роботи за

металолеене, машиностроене, металообработващи и дървообработващи задачи. Тестовете показват, че
„по принцип МСП могат да намалят
оперативните разходи с до една
трета“ с внедряването на робот,
сочат данните на института IPA.
Сред иновациите, разработени по
линия на двата проекта, са: различни модели модулни роботизирани
системи, комбиниращи по-добра
сръчност чрез паралелна кинематика с висока твърдост специално за
машинни операции в леярството,
ковашките дейности и металообработката; ултрабезопасни „humanaware“ роботи за малки работни пространства; роботи с подобрена, погъвкава техника за захващане и способност да боравят с конвенционални ръчни инструменти, както и с
широк набор от форми и материали.
Част от високотехнологичните разработки, създадени и внедрени в рамките на двете инициативи, са и
модели с по-бързо, интуитивно и
интерактивно програмиране (включително гласово, 3D разпознаване на
мимики, ръчно управление и др.); софтуерни инструменти за 3D сканиране и моделиране на обекти в реално време; софтуер за оценка на разходите по време на жизнения цикъл
на планираната автоматизация, за
да могат малките и средните предприятия по-ефективно да определят
дали даден робот ще бъде рентабилен за специфичните производствени операции и т. н.
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Производство
на матрици, щанци и
пресформи - компоненти
и материали
П

роектирането и производството на щанци и матрици представлява значително по важност
звено в цялата индустриална верига, тъй като почти всички масово
произвеждани детайли се създават
именно с помощта на това оборудване. По този начин качеството,
разходите и времето за изработката на щанци и матрици влияят върху
икономиката на производството на
много голям брой компоненти, монтажни възли и агрегати, особено в
автомобилната промишленост.

Компоненти за щанци
Повечето щанци са конструирани
от няколко основни компонента,
включващи държачи, каси за матрици, матрични блокове, направляващи
щифтове, втулки, подпиращи плочи,
дистанционни опори и винтове. Щанците също така включват събувачи,
притискащи плочи и изтеглящи подложки, както и устройствата, изпол-
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звани за тяхното закрепване - макари, раменни болтове, държачи, фиксатори и газови, спирални или уретанови пружини.
Щанцовите държачи, касите за
матрици и матричните комплекти
са стоманени или алуминиеви плочи,
които съответстват на размера на
матрицата. Те служат като основа
за монтиране на работните детайли. Тези компоненти трябва да
бъдат обработени – фрезовани или
шлифовани така, че да са успоредни
и плоски в рамките на критични допуски. Макар че шлифоването е найпопулярно, сега вече е възможно да
бъде получена фрезована повърхност,
която е изпълнена с такава точност
като при шлифоване.
Повечето щанцови каси са изработени от стомана, но алуминият
също е популярен материал за целта.
Той е с тегло една трета от това
на стоманата, може да се обработва много бързо и да се добавят специални сплави, за да се получи по-голяма якост на натиск от тази на нис-

ковъглеродната стомана. Алуминият
също е подходящ метал за поемане
на удари, което го прави добър избор
за изрязващи щанци.
Горните и долните матрични каси
заедно с направляващите щифтове
образуват щанцовия комплект. Долната подложка на щанцата често
има машинно изработени или пламъчно изрязани отвори, които позволяват свободното падане на отпадъци и скрап, образувани в щанцата,
през касата върху леглото на пресата. Отворите също могат да служат като проходи за газови пружини и други компоненти на матрицата. Дебелината на щанцовата каса
се определя от това колко сила може
да се очаква при рязането и формоването.
Направляващите щифтове, понякога наричани водещи стълбове или
колони, функционират заедно с направляващите втулки, за да се изравнят точно горната и долната подложка. Те са прецизно шлифовани
компоненти, често произвеждани с
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изключително висока точност.
Въпреки че могат да бъдат използвани много специални методи за монтиране на тези компоненти, има
само два основни типа водещи щифтове и втулки - фрикционни щифтове и лагерувани щифтове.
Фрикционните щифтове са прецизно шлифовани и са малко по-малки от вътрешния диаметър на направляващата втулка. Те са изработени от закалена стомана, докато
втулките често са изработени от
(или са облицовани със) специален
материал, устойчив на износване,
наречен алуминиев бронз. Алуминиевият бронз може да съдържа графитни включения, които помагат за намаляване на триенето и износването, което се получава при щифтовете и втулките. Фрикционните щифтове също спомагат за направляване на подложките и предотвратяват движението им от едната
страна на другата.
Точността на лагеруваните щифтове се дължи на използваните прецизно закалени тела, сачмени лагери
и втулки. За разлика от фрикционните щифтове, те се движат върху
серия от сачмени лагери, положени в
специален алуминиев корпус, позволя-
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ващ на лагерите да се търкалят, без
да изпадат навън. Тези щифтове
имат няколко предимства. Първо,
триенето се намалява, така че матрицата може да работи с по-високи
скорости, без да се създава прекомерно триене и да се генерира топлина.
Второ, те позволяват на конструкторите да отделят горната и долната подложка лесно. Трето, тъй
като при тях се използват сачмени
лагери, те могат да бъдат произвеждани с по-голяма точност от тази
на фрикционните щифтове.
Подпорните плочи са специални
стоманени блокове, които са прецизно обработени, завинтени, свързани
и често заварени към горната и долната подложки на касата. Те са снабдени с износващи се плочи, поемащи
всяка странична тяга, която може да
бъде генерирана по време на процесите на рязане и формоване. Те са
особено важни, ако генерираната
сила е еднопосочна. Твърде много
сила, генерирана само от една посока, може да доведе до отклоняване
на водещите щифтове, което води
до неправилно подравняване на критичните елементи за рязане и формоване.
Едната подпорна плоча има сто-

манена пластина, а плочата на противоположната подложка има износваща се пластина от алуминиев
бронз или някакъв друг различен метал. Процесът на избор на пластини
е от съществено значение. Използването на две противоположно разположени пластини, направени от
един и същ тип метал, може да доведе до голямо триене, генериране на
топлина и евентуална механична
повреда или студено заваряване на
износващите се повърхности. Подпорните блокове могат да се използват за стабилизиране на матрицата в една или повече посоки, а набор
от опорни плочи често се използва
за стабилизиране на щанци във всички посоки.
Болтовете затягат и закрепват
работните елементи към горната и
долната плоча на матричната каса.
Болтът с гнездова глава е най-популярният закрепващ елемент, използван в щанците и матриците. Този
болт от закалена инструментална
стомана, с глава с вътрешен шестогран (Allen head), предлага голяма
сила на задържане и якост.
Подложките са просто плоски или
профилирани плочи под натиск, които поддържат, насочват или изтег-
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лят метала по време на процесите на рязане и формоване. За щамповане се използват няколко вида подложки,
като в зависимост от тяхната функция те могат да
бъдат изработени от мека нисковъглеродна или закалена инструментална стомана. Профилираните подложки
трябва да прилягат много точно към съответстващия
сегмент на щанцата. Изискванията за точност определят дали подложките да са снабдени с направляващи
щифтове и втулки, или да не са снабдени с такива.
Събувачи. Събувачите са плоски или профилирани пружинни плочи, които издърпват или изтеглят метала от
режещите повърхнини. Когато се изреже, металът естествено се натрупва около тялото или стеблото на
режещите повърхнини, като това е валидно в особена
степен при пробиване. Събувачът обхваща режещата
повърхност и се монтира към горната каса на щанцата.
При излизането на поансона от долната част на щанцата, пружинната подложка притиска метала надолу наравно с долната част на матрицата, което позволява
на режещите пробойници да се изтеглят от ламарината или детайла.
Често събувачите се монтират с малък и лек стоманен блок, който се премахва лесно, за да може техникът
по поддръжката на матрицата да извади поансона от
държача, без да отстранява целия събувач. Събувачите
също така служат за запазване на желаната плоска или
друга форма на материала по време на процеса на рязане.
Притискащи плочи. По време на процес на изтегляне
и огъване преди осъществяването на контакт с формовъчния инструмент материалът трябва да се задържи
плътно до долната част на матрицата. Притискачите
трябва да упражняват сила, която е поне еквивалентна
на силата на огъване. Повечето притискащи плочи използват пружини с голям натиск или газови такива.
Изтеглящи подложки. Те управляват потока на метала по време на формовъчния процес. При него упражняваният върху листовия метал натиск определя колко метал може да се изтегли и да навлезе в кухината за формоване. Прекомерно големият натиск може да спре изтеглянето на метала и да причини разцепване, а твърде
малката притискаща сила може да позволи на излишния
метал да се изтегли навътре и да причини разхлабване
или нагъване. Подложките за изтегляне обикновено се
изработват от закалена инструментална стомана. Те
могат да бъдат гладки или профилирани в зависимост
от формата на детайла. Повечето изтеглящи щанци
използват една такава подложка за изтегляне, но в специфични случаи се срещат и такива с две изтеглящи
подложки.
Шпули, раменни болтове и държачи се използват за
закрепване на подложките към плочите на касата, като
същевременно осигуряват възможността за движението им нагоре и надолу. Те се закрепват към горната или
долната част на касата с винтове или щифтове за
прецизно позициониране. От всички компоненти, използвани за закрепване на подложки, шпулите са най-често
срещаните, особено при по-големи щанци.
Фиксаторите служат за закрепване на режещите или
формовъчни компоненти на щанците както за горната,
така и за долната плоча на касата. Едно от най-популярните приспособления за закрепване е прецизно изработен
фиксатор със сачмен заключващ механизъм. Използва се
пружинен сачмен лагер за разполагане и закрепване на поансоните, които имат прецизно изработен заоблен канал
с капковидна форма. Пружинният сачмен лагер заключва
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поансоните в канала и предотвратява излизането им от държача.
Предимството на сачмените фиксатори е, че те позволяват на техника по поддръжката да извади и
повторно да монтира поансоните
бързо. Поансонът се отстранява
чрез натискане на пружинния сачмен
лагер и издърпване на инструмента.
Специални фиксатори могат да
бъдат направени така, че да закрепват и подравняват поансони с нестандартни форми, както и поансони с глави и направляващи щифтове.
Пружините осигуряват силата,
необходима за задържане, изтегляне
или формоване на метала. В щанците и матриците се използват много различни видове пружини. Изборът
на пружини зависи от много фактори, включително необходимата сила,
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полезния ход, очаквания експлоатационен живот и, разбира се, разходите.
Сред най-популярните са газовите
пружини, които, когато са запълнени
с азот, могат да осигурят голяма
сила. Те също имат отлична
продължителност на експлоатационния живот.
Други видове са спиралните и уретановите пружини. Спиралните са
много популярен избор, когато е необходимо значително усилие и са
налице бюджетни ограничения. Уретановите са относително евтини
и са подходящи за нискосерийни или
прототипни щамповъчни операции.

Компоненти за
шприцформи
Стандартната шприцформа е
направена от неподвижна или инжек-

торна част, съдържаща една или
повече кухини, и подвижна или отваряема част. Висококачествените
шприцформи са скъпи, защото изработката им е трудоемка, а множеството прецизни обработки отнемат време. Продължителността на
процеса на разработка на продукта
и производствените разходи често
могат да бъдат значително редуцирани, ако се обърне достатъчно внимание на дизайна на продукта и
шприцформата. Начинът, по който
се изработва шприцформата, се определя от формата на детайла, броя
на кухините, положението и системата на затваряне, вискозитета на
материала и вентилацията на
шприцформата.
По-сложните шприцформи за детайли с подрязвания или странични
сърцевини могат да използват няколко линии за разделяне или плъзгащи
се поансони, които могат да се управляват ръчно, механично, хидравлично, пневматично или електромеханично.
Леяковата система е колектор за
разпределение на термопластична
стопилка от машинната дюза към
кухините. Леяковата втулка и самата система трябва да са с възможно най-малка дължина, за да се ограничи загубата на налягане в матрицата. Правилното оразмеряване на
леяковата система спрямо определен детайл и дизайнът му има огромна възвръщаемост.
Леяковата втулка свързва дюзата
на машината с леяковата система.
За да се осигури чисто избутване от
шприцформата, втулката трябва да

октомври 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2017

61

механични системи

има гладка, конусообразна вътрешна
повърхност и да е полирана в посока
на изхвърлянето. Препоръчва се използването на приспособление за
откъсване на леяка. В проекта следва да се предвиди и вдлъбнатина,
която предотвратява навлизането
на количество от студен материал
в захранващата система и впоследствие в детайла, което може да
повлияе на крайните свойства на
готовия продукт. Размерите на леяка зависят основно от размерите на
формования детайл, по-специално от
дебелината на стената му.
Затворите са преходната зона
между леяковата система и кухината. Разположението им е от голямо
значение за свойствата и външния
вид на готовия детайл. Стопилката
трябва да запълва цялата кухина
бързо и равномерно.
Охлаждането на шприцформата
осигурява бързо и равномерно разсейване на топлината след шприцване
на детайла. Бързината е необходима,
за да се постигне икономично производство, а равномерността е нуж-
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на за гарантиране на качеството на
продукта. Подходящият контрол на
температурата в шприцформата е
от съществено значение за последователен процес на формоване. Конфигурацията на охлаждащия контур
изисква по-специално внимание, особено като се има предвид, че процесът на охлаждане обикновено отнема две трети от продължителността на производствения цикъл.
Обикновено системата за охлаждане се пробива или фрезова грубо.
Грубите вътрешни повърхности
усилват турбулентния поток охлаждаща течност, като по този начин
осигуряват по-добър топлообмен. С
турбулентен поток се постига 3 до
5 пъти по-добър топлопренос, отколкото с нетурбулентен поток. Охлаждащите канали трябва да бъдат разположени в близост до повърхността на кухината на матрицата на
еднакви разстояния от центъра. При
проектирането на охлаждащата система трябва да се има предвид
механичната якост на стоманата.
Методът на избутване трябва да

се адаптира към формата на изделието, за да се предотврати повреда
при неговото изваждане от шприцформата. Най-общо освобождаването
на формования детайл се възпрепятства от неговото свиване върху
сърцевините на матрицата. Препоръчва се точките за избутване да са с
голяма площ и да са равномерно разпределени върху формования детайл
с цел да се избегнат деформации.
Възможно е да се използват няколко избутващи системи - избутващ
щифт или втулка, ножове, въздушен
клапан или избутваща плоча.
Когато не се очакват специфични
проблеми, стандартният избутващ
щифт работи добре. В случай на цилиндрични детайли като главини се
използва ръкавен ежектор, за да се
осигури равномерно избутване около
сърцевината на матрицата. Ножовите ежектори се използват най-често
за оребрени детайли, но те се износват лесно, изискват редовна поддръжка и при тях съществува риск от
повреждане на продуктите.
Централен клапанен ежектор често се използва при комбинирано избутване с въздух на детайли с форма на чаша или кофа, където може да
се появи вакуум. В този случай
въздушният клапан е само вторично
изтласкващо устройство. Силно
гланцираните повърхности може да
имат неблагоприятен ефект върху
освобождаването на матрицата,
тъй като има риск да възникне вакуум между стената на сърцевината и
формования детайл. Освобождаването може да се подобри чрез нарушаване на вакуума с изхвърлящия механизъм.
Избутваща плоча или пръстен се
използва, когато изхвърлящите щифтове или клапаните не са ефективни.
Ежекторната плоча често се задвижва с изтеглящ прът или верига.
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Машини за водно
рязане
М

ашините за рязане с водна
струя (хидроабразивно рязане) са
високо прецизни и могат да извършат дадена работа за много пократко време, отколкото традиционните машини за рязане. В същото
време те са много по-екологични по
отношение на вредните емисии и
консумацията на енергия и не отделят топлина, прах или дим. Тъй като
основната суровина, използвана при
рязането, е вода, тези машини са
изключително икономични по отношение на доставките на материали
- силно положителен факт за някои
производствени компании.
Глобалният пазар на машини за
водно рязане е задвижван от
превъзходството на технологията
и екологосъобразността на машините в сравнение с други методи за
рязане; активизирането на глобалната производствена дейност; напредъка в хидроабразивното рязане
и непрекъснатото развитие на технологията, което води до подобрение в характеристиките, функциите, разходите и произтичащото от
това широкомащабно разпространение. Благоприятно влияние върху
пазара оказва и постоянното разширяване в нови области на приложение като например производството
на автомобили и самолети, хранителни продукти и текстил. Някои
от предимствата, които обуславят
внедряването на водно рязане,
включват възможност за постигане на гладки ръбове, висока точност, ползи от процеса на студено
рязане и гъвкавост за нарязване на
почти всеки тип материал.
Реална възможност за принос към
цялостния растеж на глобалния пазар за машини за водно рязане съществува в замяната на по-старото
хидроабразивно оборудване. Развитите икономики вече са начело в
световния пазар на машини за водно рязане и при тях търсенето на
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резервни части се увеличава бързо.

Предимства на водното
рязане
Екологосъобразност – при водното рязане не се генерират опасни
отпадъци, а малката ширина на среза улеснява рециклирането на скрапа. Режещата дюза, благодарение на
затворения цикъл на работа, използва много малко вода.
Универсалност - в сравнение с
други машини, режещият инструмент при водното рязане може да
се справи с почти всеки материал
или продукт, който може да се обработва от конвенционален резец.
С водна струя могат да бъдат прорязани традиционно твърди материали, като закалено стъкло, камък,
метали или дори материали с огледални или неравномерни повърхности.
По-малко отделена топлина –
водното рязане не прегрява участъците, разположени в близост до зоната на рязане, поради което тези
области остават непокътнати и некомпрометирани.
Висока точност - машините за
водно рязане могат да постигнат

точност от 0,13 мм и много сложни
срезове или триизмерни форми.

Нови технологии и
тенденции
Машините за рязане с водна струя
са широко приложими като допълнителен инструмент към други процеси на рязане. Те режат материала
посредством ерозиен процес, използвайки комбинация от вода и абразив,
обикновено гранат. Хидроабразивните машини са универсален инструмент, който може да отреже почти
всеки материал с всякаква дебелина
и да разшири обхвата на проектите,
които може да поеме даден цех или
предприятие. Това е така, защото
хидроабразивната машина може да
реже в един момент неръждаема
стомана, а в следващия - пластмаса.
Тя може да се използва и върху ламиниран материал.
При изключително високите налягания, използвани при разрязването
с водна струя – 4000 бара или повече, експлоатационният живот на
компонентите може да се окаже
проблем. Това важи в особена степен
за водната помпа в тези машини,
тъй като тя е източникът на вода
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под високо налягане. В днешно време
обаче на пазара съществуват системи, които предлагат удължен живот
на компонентите. Производителите
на хидроабразивни системи постигат това като използват по-малко
детайли, конструират своите системи от материали, които са поустойчиви на високо налягане, и прилагат прецизно подравняване на всички компоненти, за да се избегне излишното износване. Благодарение на
тези технологични постижения издръжливостта на уплътненията при
машините за водно рязане също се е
удвоила.
С оглед на свиването на производствените възможности от ценовия
натиск, новите хидроабразивни технологии позволяват на предприятията да режат компонентите по-бързо
и по-точно, да доставят по-бързо
детайлите на клиентите си и да
намалят общите производствени
разходи. Машините за водно рязане
имат способността да изрязват
много широка гама от материали,
вариращи от дебели, твърди метали до камък, гранит и стъкло, без да
оставят засегната от топлината
зона върху обработвания детайл,
тъй като самият производствен
процес се извършва при относително ниски температури. Последните
абразивни системи за водно рязане
също могат да имат значително
въздействие на пазара, тъй като
много от тях включват нови помпи
с възможност за по-високо налягане,
достигащо до 6200 бара или повече,
и позволяват на производствените
предприятия да увеличат скоростите на рязане и съответно да намалят разходите за изработка на детайли. Основните тенденции в развитието на технологията за водно
рязане са свързани с увеличаване на
скоростта на машините и намаляване на разходите за консумативи (абразиви).
Чрез по-бързото рязане при по-високи налягания операторите на машини за водно рязане могат значително да редуцират продължителността на процеса и количеството
консумирани абразиви. Производителите са разработили двигател с
мощност 125 к.с. (93 kW), който
може да работи с две режещи глави
едновременно. В металорежещата
индустрия, при 6200 бара, две режещи глави с отвори 0,28 мм могат
лесно да режат метал едновременно. По-високите налягания допринасят за по-бързо рязане и по-добра
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производителност, поради което
увеличаването на водното налягане
с цел подобрена ефективност е ключова тенденция при машините за
водно рязане. Сред основните цели в
производството са: редуциране на
времето за изработка и разходите;
намаляване на търсенето на висококвалифициран труд; увеличаване на
надеждността на оборудването и
продължителността на експлоатация. Производителността на машините за водно рязане може да се
подобри чрез повишаване на налягането и съответно на ефективността, опростяване на програмирането
и работата чрез създаване на поинтелигентен софтуер, и предлагане на варианти от вътрешни договори за услуги с цел ограничаване или
елиминиране на времето и разходите по поддръжка на машината.
Заедно с по-високите скорости,
потребителите на машини за водно рязане очакват по-голяма надеждност от всякога от своето оборудване, тъй като всеки престой драстично намалява печалбата. Потребителите залагат все повече и повече на непрекъснат режим на работа, което допринася за утвърждаването на хидроабразивното рязане като технология, с която престоите на машините са с по-малка чес-
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тота. Компаниите се нуждаят от
решения с възможно най-дълъг интервал между спиранията за поддръжка и лесна за обслужване система, която позволява минимален престой в натоварени периоди. Лесната употреба е още една наистина
важна характеристика за потребителите днес, тъй като става все
по-трудно да се намерят опитни
оператори.
Друга тенденция е напредъкът в
технологията на режещите глави,
съчетана с промяна в изработката
на дюзите - преминаване от рубини
и сапфири към диаманти. Диамантените дюзи, които макар и по-скъпи
от рубинените и сапфирените, водят до значително по-ниски дългосрочни оперативни разходи, тъй като
животът на диаманта обикновено е
30 пъти по-дълъг от този на рубина
или сапфира. Експлоатационният
живот на диамантените дюзи се
отличава и с много по-голяма последователност в сравнение с непостоянството, което често се среща при
рубинените и сапфирените дюзи.
Възможността за по-добро управление на доставяния на режещата
глава обем абразивен материал
също придобива все по-голямо значение. Това е така, защото цената на
абразивния материал - най-големият

разход при работа с машини за водно рязане, продължава да нараства.
В резултат на това все повече и повече системи за доставка на абразив са в състояние да подадат точно определеното количество абразив в желания момент, за да се елиминират загубите. Някои производители на машини за водно рязане
също така използват усъвършенствани методи за откриване на
потенциални точки на изтичане.
Това гарантира, че операторът ще
е наясно с проблем, който би довел
до срив на системата, и ще може
да планира необходимата поддръжка.
Днешните потребители на машини за водно рязане търсят повече
възможности за автоматизация на
производствените си процеси, така
че да се сведе до минимум намесата
от страна на оператора. Някои нови
разработки имат сензори за контактна височина, които заедно с контролера на машината за водно рязане
могат да помогнат на потребителите да избегнат потенциални задирания. Тези сензори могат да отчитат разлики в плоската повърхност
на материала, като поддържат автоматично постоянно отстояние в
рамките на 1 мм от зададената
височина за рязане.
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По-големи маси за водно
рязане
В индустрията за машини за водно рязане се наблюдава осезателна
тенденция към все по-големи и поголеми маси за рязане. Много голямогабаритни маси за рязане са били
използвани и преди, но те са били
скъпи, правени по поръчка инженерни
продукти, предназначени за специфични приложения и произведени в
единични бройки. Стандартните,
достъпни, серийни режещи системи
за употреба в машинни цехове и
фабрики обикновено са с габарити в
диапазона от 1,5 м до 3 м или помалки. Въпреки това, през последните няколко години размерите на
масите, налични на стандартните
машини, се увеличиха драстично и
сега са лесно достъпни в размери от
4 м до 14 м без допълнително таксуване за изработка. Тази тенденция се
дължи на комбинацията от потребителско търсене и усъвършенствана
технология за линейно задвижване.
Преимуществата на по-големите
маси за рязане са видими за производствените предприятия от всякакъв мащаб. На първо място е
възможността за изработка на поголеми детайли с една и съща на-
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стройка от много големи панели от
материали. В допълнение, могат да
се изрязват отвори на предварително оформени големи детайли, като
например прозорците и вратите на
дълъг страничен панел за вагон на
скоростен влак.
За цехове, които произвеждат
големи количества по-малки детайли, е предимство това, че на масата могат да се поставят множество листи, позволявайки едновременното изрязване на детайли от
един лист и отстраняване на вече
изрязани от друг. По този начин се
осигурява практически непрекъснато
производство.
И накрая, големи маси с подходяща система за линейно задвижване
могат да бъдат оборудвани с двойни независими управляеми мостове
с цел да се режат едновременно два
различни детайла от материал с две
различни дебелини. Това осигурява
гъвкавостта на производството на
две независими режещи маси при пониски капиталови разходи и с по-малко необходимо пространство.
Линейни енкодери - в миналото
ползите от голяма маса за рязане не
бяха достатъчни, за да оправдаят
капиталовите вложения за скъпа,
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изработена по поръчка система. Ключовият ограничаващ фактор за посрещане на търсенето на производителите за по-големи маси на разумна цена беше високата себестойност на дългите, високоточни системи за линейно задвижване.
Много дългите системи за линейно позициониране, използващи традиционните сачмено-винтови двойки,
зъбни рейки, или зъбни ремъци, не
отговаряха на изискванията на производителите за точност на детайлите без съществено увеличение на
разходите в сравнение с по-малките
маси за рязане. Тази ситуация обаче
се промени с въвеждането на изключително прецизни безконтактни линейни енкодери. Наличието на такива енкодери от своя страна доведе
до разработването на системи за
линейно задвижване, отговарящи на
специфичните изисквания за масите
на машините за водно рязане. Освен
че предлагат гладко и прецизно управление на линейното движение,
изисквано за маса за водно рязане,
тези линейни устройства имат уникалната способност да се удължават
лесно и при незначителни допълнителни разходи. Като резултат се
предлагат цели семейства от маси
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с X-Y управление, на които дължината по оста X може да бъде уголемявана на стъпки, за да отговаря на
изискванията на производствения
цех - по същество това са маси с
поръчкова дължина при стандартна
цена на системата.
Разработването на много големи
маси за водно рязане изисква отчитането на няколко ключови инженерни
съображения. По структурни причини
тези маси винаги са портални системи, като порталният мост обхваща
по-късата ос. Тъй като водното рязане изисква много малко странично
натоварване на дюзата за рязане,
порталният мост не е нужно да бъде
проектиран така, че да се справя със
съществените изисквания за странична сила на традиционния металообработващ инструмент, което означава, че не е необходим портал с
масивна структура. Макар че е хубаво от гледна точка на разходите,
липсата на нужда от масивен портал
е свързана със свои собствени предизвикателства по отношение на конструкцията. Режещият поток при водното рязане е изключително чувствителен към вибрациите на дюзата.
Поради това трябва да се обърне
особено внимание на дизайна на порталния мост, за да се контролират
вибрациите в целия диапазон на скоростите на рязане.
Допълнителни конструктивни
съображения възникват от неизбежно голямото разстояние между пом-
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пата за високо налягане и дюзата за
рязане при тези много големи маси.
Използването на обикновен високонапорен тръбопровод с малък диаметър
между помпата и дюзата просто не
е практично, когато дюзата има повече от 14 метра движение по оста
X. Проблемът е не само в нуждата от
механична опора и осигуряване на
безопасност, но и в това, че загубата на налягане на течността в такъв
дълъг тръбопровод с малък диаметър
може да бъде значителна.
Загубата на налягане е особено
голяма за системите с налягане от
порядъка на 6000 бара, тъй като поголямата дебелина на стената, необходима за този тръбопровод, значително намалява вътрешния му диаметър. Ако вътрешният диаметър
е намален наполовина, площта на
напречното сечение на водния проход
се намалява с коефициент 4, а падът
на налягането в тръбите се увеличава драстично. Понижаването на
налягането в тръбите редуцира
ефективната мощност на абразивния поток в дюзата, а по-ниската
мощност означава намалена скорост
на рязане. Системата за свързване с
форма на ножица с тръби с по-голям
диаметър за налягания от порядъка
на 4000 бара и с голям проход за
течността, снабдена с шарнирни
съединения с ниски падове на налягане, води до много по-малка загуба на
мощност между помпата и дюзата.
Това означава по-бързо рязане, по-нис-

ки разходи за поддръжка и по-голяма
надеждност на системата.

Приложения на машините
за водно рязане
Широкият спектър от приложения,
присъщ на машините за водно рязане, се разраства благодарение на
многото предимства на хидроабразивните процеси. Водното рязане
намира място във всички видове приложения за рязане - от по-твърди материали като неръждаема стомана,
алуминий и гранит, до по-меки материали като каучук, пластмаса и хранителни продукти. В автомобилната
индустрия тези машини се използват
за рязане на тапицерии за тавани и
панели за автомобили и камиони. Използват се и в строителството за
изрязване на отвори за мивки и за
закрепване в плотове от гранит и
камък. В хранително-вкусовата промишленост машините за водно рязане се използват за нарязване на листни зеленчуци и нарязване на ягоди при
подготовка за замразяване.
Възможността за рязане на широка гама от материали позволява машините за водно рязане да се използват за изрязване на пенопластови
материали за опаковъчната индустрия. Макар че се използват предимно в работни цехове и производствени съоръжения, гъвкавостта на тези
машини ги прави привлекателна
възможност и за други индустриални сектори.
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инструменти, материали

Индустриални
греси
Н

езависимо от приложението,
гресите трябва да намаляват триенето и износването, да предпазват
от корозия, да запечатват лагери от
навлизане на вода и замърсители и
да осигуряват устойчивост от течове. Сред основните причини за
повреди, свързани с греси, са изборът
на неподходящ тип грес за дадено
приложение, несъвместимост, водеща до омекване на греста, замърсяване, причиняващо прекомерно износване, или прилагане на твърде малко
или твърде много грес за конкретния случай.Различните видове греси
обикновено са съставени от три
компонента: базово масло, сгъстител и добавки. Базовото масло смазва, намалявайки триенето между
подвижните повърхности, т. е. изпълнява същата роля, която играе
основното масло в смазочните течности. Сгъстителят действа като
гъба - неговата задача е да държи
маслото в резерв, докато не се появи необходимост от смазване.
Сгъстителят освобождава маслото
под въздействието на външни сили
като движение, вибрации или температура. Добавките допринасят за
смазочната способност на базовото
масло, подобрявайки характеристиките му, като предпазване от износване и предотвратяване на ръжда.
Базовото масло в гресите може
да се окисли също както смазочното масло. Когато греста се окисли,
обикновено тя потъмнява и се натрупват киселинни окислителни
продукти, както и при другите смазочни материали. Тези продукти
могат да имат разрушителен
ефект върху сгъстителя, причинявайки омекване на греста или изтичане на масло. Тъй като греста не
провежда лесно топлината, процесът на окисление може да започне
в някоя гореща точка и бавно да се
разпространи през греста. Това
води до карбонизация и прогресивно
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втвърдяване или образуване на кора.
Отчитайки всички тези фактори,
окислението на маслото има по-вреден ефект при гресите, отколкото
при смазочните масла.
Скоростта на окисление зависи
главно от температурата. Тук е
добре да се отбележи, че ако се нагрява грес, произведена на базата на
сапун, нейното проникване се увеличава много бавно, докато се достигне определена критична температура. В този момент гел структурата се разрушава и цялата грес става течна.
Когато се загрее над точката на
втечняване и след това се остави
да изстине, греста обикновено не
възстановява напълно своята консистенция, в резултат на което нейните качества впоследствие ще
бъдат незадоволителни. Ето защо
следва, че никога не трябва да се
допуска превишаване на тази температура.
Освен максимална температура,
при която може безопасно да се използват, гресите имат и минимална
работна температура. При тази
температура гресите стават прекалено твърди за употребата в лагери или други компоненти за смазване. Отново базовото масло на греста определя минималната температура. Очевидно базовото масло на
грес за нискотемпературна експлоатация трябва да бъде съставено от
масла с нисък вискозитет при такива стойности. Температурните ограничения за употреба на греси следователно се определят от точката на втечняване, окислението и
втвърдяването при ниски температури.
Гресите могат да бъдат разделени на няколко категории – смеси от
минерални масла и твърди материали, тежки масла от асфалтов тип,
смесени с по-леки масла, греси за екстремно налягане, минерални масла,
сгъстени със сапун, и универсални
греси.

Минерални масла, смесени
с твърди вещества
Тези видове греси са много тежки
смазочни масла за специализирани
приложения. Такива греси мажат грубо напасвани детайли на машини,
работещи при големи натоварвания
и при относително ниски скорости.
Примери за оборудване, което обикновено използва този тип грес, са
лагери и ролки на конвейери и тежко
строително оборудване като бетонобъркачки.

Масла от тежък
асфалтов тип, смесени с
по-леки масла
Тези видове смазочни материали
се класифицират като греси, но
всъщност са плътни, тежки масла,
използвани за смазване на отворен
тип зъбни предавки и стоманени
въжета. Основно предимство на
тези масла е, че те образуват
плътен защитен филм, когато се
нагреят и нанесат върху повърхности и след това се оставят да се
охладят. По-лекото масло обикновено се смесва с тежките фракции, за
да се подобри температурата на
застиване.

Греси за високо налягане
Уникалната характеристика на
този тип греси е, че съдържат добавки за подобряване на якостта на
филма при различни приложения. По
същество, якостта на филма осигурява устойчивостта на смазочния
материал на разкъсване, като по
този начин се предотвратява контактът на метал с метал в смазваното оборудване. Филмът се образува чрез химична реакция на метала с
добавките в греста. Химическата
реакция обикновено се предизвиква
(или ускорява) от натиск, упражняван
върху греста, което води до генерирането на топлина.
Някои от добавките, използвани
в гресите за екстремно налягане,
включват съединения, съдържащи
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инструменти, материали
известни количества хлор, фосфор,
сяра, хлорирани восъци и фосфати.
Може да се добавят цинк и олово,
както и азбест в някои смазочни
материали като пълнител, който да
смекчи шока при ударно натоварване на зъбни предавки. Специфичната
добавка, която се използва, винаги
зависи от приложението, за което
ще се употреби греста. Факторите, които трябва да бъдат взети
предвид за видовете добавки, включват специфичните условия за работа като товар, скорост, състояние
на повърхността и присъщи конструктивни характеристики.

Греси за лагерни шийки
Това са специализирани смазки,
използвани почти изключително за
мазане на плъзгащи лагери в дадено
оборудване. Например сравнително
обичайно за този тип грес, която
има консистенцията на твърд сапун, е тя да бъде оформена като цилиндър, който да се помести в лагер на силно натоварено оборудване.

Минерални масла,
сгъстени със сапун
Това е най-широко използваната
категория греси в промишлеността
днес. Този тип грес се различава по
добавката, която формира сапуна в
химическия състав на смазочните
материали.
Натриевите греси са с общо предназначение. Тъй като те имат повисока точка на втечняване (приблизително 150 до 180°C), те често се
използват за мазане на машинни части, работещи близо до източник на
топлина. Натриевите греси, формирани с по-леки масла, се използват за
мазане на сачмени и ролкови лагери,
също както и комбинациите (смесена основа) на калциева и натриева
грес.
Натриевите сапунени греси имат
гъбеста или влакнеста структура и
са жълти или зелени на цвят. Поради
тяхната стабилност при работа и
междинна точка на топене, те се
използват за смазване на лагери на
колела (различни от дискови спирачки) и за общо предназначение в индустриални приложения. Типични примери включват груби, тежки лагери,
работещи при ниски скорости, както и шейни, дъги на релси и тежкотоварни конвейери.
Бариевите сапунени греси са с
общо предназначение и са ценени
заради тяхната възможност за екс-
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плоатация в широк температурен
диапазон. Тяхната точка на втечняване е приблизително 180°C или повисока. Въпреки това, те не са предназначени за продължителна работа
при температури над 135°C.
Бариевите сапунени греси се използват за различни приложения, найвече за почти всички видове лагерно
мазане. Те имат високо съдържание
на сапун, което обаче прави този
тип смазка по-малко подходящ за
използване при ниски температури
и при приложения с много високи скорости. Те имат маслено-влакнеста
текстура и са червеникаво-жълти
или зелени на цвят.
Литиевите сапунени греси понасят доста добре екстремни температури, което ги прави изключително подходящи за приложение и при
високи, и при ниски стойности на
параметъра. Те имат точка на
втечняване приблизително 180°C и
могат да се използват при постоянни температури от 150°C. Една
от причините за тяхното успешно
приложение при ниски температури
е, че те се правят с масло с ниска
точка на застиване. Всъщност, литиево-сапунените греси се използват успешно и при температури от
-50°C. Приложението на литиево-сапунена грес при по-високи температури изисква различна формула. Една
и съща грес обаче не може да се използва и при екстремно високи, и
при много ниски температури, тъй
като вискозитетът на маслото, използвано в греста, ще се измени. Литиевите сапунени греси имат много добри стабилност и водоустойчивост и лесно могат да се изпомпват. Те имат маслена структура и
кафяво-червен цвят.
Калциевите сапунени греси са найпопулярните и широко използваните
от всички. Те обикновено са относително евтини в зависимост от метода на производство. Употребяват
се за гресиране на оси, водни помпи
и за общо приложение в машини.
Тъй като съдържанието на вода
постепенно намалява и сапунът и
маслото се разделят, гресите с калциев сапун не са подходящи за приложения, при които температурата
ще надхвърли 70°C.
Основното предимство на калциево-сапунените греси е, че те не се
разтварят във вода. Въпреки това,
те не са подходящи за употреба при
мазане на високоскоростни лагери.
Обикновените греси с калциев сапун
с общо предназначение имат точка
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на втечняване приблизително 80 до
93°С.
Комплексните калциеви греси
имат необичайно висока топлоустойчивост, което ги прави незаменими при приложения с екстремни
стойности на налягането. Точката
на втечняване на този тип грес е
260°C или дори по-висока. Това означава, че този тип смазка ще запази
стабилността си при непрекъсната
експлоатация при високи температури. Този тип греси обаче не заменя
литиево-сапунените, тъй като не са
толкова механично стабилни. Калциево-сапунените греси са жълти или
червеникави и имат гладка маслена
текстура.
Алуминиевите сапунени греси са
със специално предназначение. Тяхното специфично предимство е, че те
са много лепкави, което ги прави
идеални за приложения, изискващи
повърхностно мазане.

Универсални греси
Универсалните греси съчетават
свойствата на две или повече специализирани греси. Това позволява
използването на един вид грес за
различни приложения. Възможно е да
се заменят до шест специализирани
греси с една многоцелева и същевременно да се реализират по-добри
резултати. Повечето от универсалните греси имат сапунена основа от
бариев, литиев или калциев комплекс.
Такива са например литиево-сапунените греси, които не само са водоустойчиви и потискат корозията, но
и имат добра механична и окислителна стабилност.
Едно от преимуществата от ползването на универсални греси е, че се
редуцира броят на смазочните материали, които дадена фирма държи на
склад, което улеснява дейностите по
смазването на съоръженията. Друго
предимство е, че намаляват шансовете за грешка при избор на грес за
дадено приложение.
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Експлоатация
на охладителни кули
в студени
климатични условия
И

зискванията на много сгради
за целите на охлаждането е то да е
целогодишно, което създава нуждата
от инсталирането на водни или
въздушни икономайзери за намаляване потреблението на енергия. Също
така много съвременни стандарти,
свързани с охлаждането, разширяват
обхвата си по отношение на икономиите на въздух и вода във все повече климатични зони. При сградите,
които използват водни икономайзери, инсталираните охладителни кули
трябва да работят целогодишно,
както работят сградите, извършващи голямо количество процеси - центровете за данни например.
При по-студени климатични условия на много проектанти и управители се налага да се справят с работата на охладителните кули при
минусови температури. Следвайки
някои прости оперативни указания,
охладителните кули могат да
бъдат и са били успешно експлоатирани при много ниски температури
(до -15°C). В условия на продължително замръзване, като например преминаване на повече от 24 часа без
температурата на мокрия термометър да надвиши 0°C, не се наблюдава дневен цикъл на замръзване и
размразяване. Скоростта на вятъра и други фактори също трябва да
бъдат взети под внимание. По принцип, когато прогнозата за времето
предвижда наличието на студен
вятър от под 0°C за повече от един
ден, производителите трябва да
следват предварително планираните си дейности за размразяване. За
предпочитане е тези дейности да

72

бъдат заложени като част от производствения процес, да са автоматизирани и да могат да се използват по всяко време.
За разлика от режима на комфортно охлаждане, при центровете за
данни се налага целогодишната работа с висок коефициент на натоварване, в резултат на което размерът на охладителната кула се
определя от функциите на икономайзерите при студено време. В резултат на това размерът на охладителната кула може да е прекалено
голям за по-топлия сезон. Охладителните кули, работещи в режим на
икономия, трябва да охлаждат водата до температура, която е равна
или по-ниска от тази на водата, получена при нормалната работа на
даден чилър. Също така трябва да
се има предвид, че когато такива

центрове за данни работят с пониско натоварване (както обикновено се случва в първите години след
създаването им), по-големият размер на охладителната кула при отрицателни температури създава потенциални рискове.
Охладителните кули работят успешно в някои от най-тежките условия на минусови температури навсякъде по света. Колкото по-студено е времето, толкова по-важно е да
се следват някои прости правила и
да се взимат предпазни мерки, за да
се избегнат проблеми при работата
им. Центровете, които работят при
пълно натоварване, всъщност са найсериозните кандидати за икономия
на вода в условията на работа при
минусови температури заради високата целогодишна консумация на
топлина.
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Основни принципи за
работа при студено
време
Не трябва да се експлоатират
охладителните кули при липса на
топлинно натоварване и не трябва
да работят без надзор, когато
външните температури са минусови в продължение на няколко последователни дни.
Във всеки един момент дебитът
на водата, подавана към топлообменната среда в охладителната кула,
трябва да се поддържа до и над специфицирания минимум.
Независимо от това какви са нуждите на производството, трябва да
се съблюдава поддържане на поне
минимален воден дебит, определен
от производителя на охладителната
кула, според броя вентилатори. Броят на оросителните елементи, до
които достига вода, трябва да е
съобразен с минималния дебит за
елемент, предвиден от производителя. Елементите на охладителната
кула трябва да са проектирани така,
че да поемат 50% по-нисък дебит,
въпреки че в някои случаи този процент е дори по-голям.
Ако е необходимо дебитът на охлаждащия поток да се намали до помалко от минимума, то и броят на
оросителните елементи трябва да
се намали така, че дебитът да е поголям или равен на минималния дебит
за елемент.
Производителят на охладителна
кула може да направи процента на
минималния дебит с по-ниска стойност, като използва вътрешно разпределение на водата и намалявайки
текущо планираната оросителна
площ (като пример за това могат
да се използват отделни горещи
резервоари и преливници на охладителни кули с кръстосан поток), докато в същото време се запазва
вътрешността на охладителната
кула влажна и топла.
Въздушният поток трябва да се
управлява по такъв начин, че да се
поддържа над температурата на
замръзване на водата във всички
части от оросителния пълнеж и във
всички елементи на охладителната
кула.
Поддържане на топлинното натоварване. Без топлинно натоварване,
водата, протичаща през охладителната кула, ще достигне температура на въздуха по мокрия термометър или ще се превърне в лед в
зависимост от това кое настъпи
първо. Това ще се случи бързо, ако
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вентилаторите работят, и по-бавно, ако не работят. Трябва да се
вземе предвид, че температурата
по мокрия термометър предизвиква изпарителен топлинен трансфер
и е равна на или по-ниска от тази на
температурата на сухия термометър. Например, при 1,6°C по сухия термометър, което по принцип
е над очакваните условия на замръзване, температурата на мокрия
термометър често може да е пониска от 0°C и водата, която протича през охлаждащата кула, може
да замръзне, ако не се обработи съответно.
Поддръжка. Без значение колко
автоматизирана е работата на една
охладителна кула, тя трябва редовно да бъде наблюдавана при наличието на постоянни условия за замръзване. Възможно е да е достатъчно
проверката да се прави веднъж на
смяна, но е възможно и това да не е
достатъчно – това трябва да бъде
установено по емпиричен път за
всяко отделно производство. Следенето често може да се извършва
чрез дистанционни камери, които
могат да се наблюдават от контролна зала. Колкото по-студено е времето, толкова по-често трябва специално да се проверява охладителната
кула.
Байпас при необходимост. Ако
топлинното натоварване стане
твърде ниско, за да се избегне заледяването целият циркулационен воден поток трябва да се вкара директно в резервоар със студена вода.
Потокът не трябва да се насочва
обратно към охладителната кула,
докато водата не достигне желаната температура. Пренасоченият
воден поток не трябва да се модифицира, в противен случай може да
замръзне в частите, през които преминава по-малко вода. Параметрите
на байпаса трябва да се определят
съвместно с производителя на охладителната кула или да се закупят
като опция за нова охлаждаща кула.

Видове охладителни кули
Охладителните кули с кръстосан
и насрещен поток имат конструктивни разлики при работата в студени атмосферни условия. При охладителните кули с кръстосан поток,
водата протича надолу през оросителен пълнеж, идвайки от басейн с
гореща вода, който се намира в горната част на кулата, а въздухът
преминава хоризонтално, пресичайки
водния поток. При охладителните

кули с насрещен поток, водата се
впръсква надолу и тече надолу през
пълнежа, докато въздухът се движи
вертикално нагоре през пълнежа,
противоположно на падащата надолу вода. И за двата типа охладителни кули са характерни някои особености:
l Необходимо е да се избягва контакт със студен въздух в зони, през
които преминава много малко вода;
l Необходимо е да се избягва изпръскването на водни капки извън
охладителната кула;
l Работата без достатъчно топлинно натоварване при минусови
температури определено представлява проблем и при двата вида конструкции;
l Частичното заледяване на охладителните кули в условията на минусови температури е нормално и обикновено не създава проблеми за работата. Ледът ще се образува първо
във всяка точка на контакт между
въздух и вода в охладителната кула,
например в зоната на входната решетка;
l Особено важно е да се предотвратява прекомерно заледяване, което
може да доведе до повреда в охладителната кула.

Контрол на заледяването
- кръстосан поток и
насрещен поток
Водният поток се спуска надолу
и тече перпендикулярно на посоката на въздушния поток в охладителните кули с кръстосан поток. Оросителният пълнеж в кулите с
кръстосан поток е конструиран
така, че елементите му да са поставени под ъгъл, който позволява
преминаването на водата обратно,
по посока на въздухоотделящата
повърхност. По този начин водата
се разпределя равномерно между
решетките и отделителите. Когато вентилаторите са изключени,
водата пада направо надолу, предизвиквайки силен воден поток върху
повърхността на решетките. Този
масивен поток от топла вода може
ефективно да размрази решетките
в повечето случаи. При наличност
на резервоари или преливници водата с намален дебит се концентрира във външните резервоари. При
намален поток водата не прелива
през стените на резервоарите и
остава във външната част на резервоара с гореща вода. Вътрешната
част на пълнежа винаги се поддържа
влажна и топла от нагряването,
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което идва от външната част на
пълнежа. При поток с пълен обем
водата прелива през стената на
резервоара или покрива пълнежа.
Охладителните кули с насрещен
поток имат по-малък наклон на студената вода в долната част на
пълнежа от охладителните кули с
кръстосан поток, но наклонът е подобен на кулите с кръстосан поток
в дъното на оросителната зона между долната страна на пълнежа и
повърхността на водата в резервоара със студена вода.
При средна температура на водата от около 4°C на басейна със
студена вода температурата на
най-ниското въздухопостъпателно
ниво в оросителната зона под пълнежа може да бъде 0°C, като в случая
на охладителна кула с кръстосан
поток температурата може да се
увеличи до около 6°C в центъра на
охладителната кула. В случая на охладителна кула с насрещен поток,
без решетки (често използван тип
за високи охлаждащи кули) и структурно чист входен отвор за постъпване на въздуха, устойчивостта на заледяване е по-голяма, тъй
като има по-малко места, които генерират или улавят отделящи се
капки вода. Водните капки извън зоните със загрети въздух и вода предразполагат натрупване на лед.
При повечето охладителни кули с
насрещен поток е необходимо използването на решетки, включително
при фабрично монтираните охладителни кули, при които само да се
осигури разстояние между охладителната кула и стената на резервоара не е достатъчно. Трябва да се
има предвид, че при наличието на
решетки заледяването може да не се
забелязва при пълнежа на една охладителна кула с насрещен поток, тъй
като то се формира от вътрешната страна на решетките. Различни
варианти за впръскване се използват
в охладителните кули с насрещен
поток, за да се постигнат по-ниски
дебити на потока, но те могат да
бъдат проблемни.

Обърнат ход на работа
на вентилатора
По принцип заледяването трябва
да се избягва по всякакви начини, но
когато ледът вече се е формирал,
първият вариант за противодействие е да се изключват вентилаторите един по един за определен период от време, давайки по този начин възможност на топлата вода да
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размрази съответния елемент. При
по-сериозно заледяване се използва
обърнат режим на работа на вентилаторите с намалена скорост (обикновено 30% или по-малко при задвижване с променлива честота - VFD) за
кратък период от време, доколкото
да се размразят входните решетки.
Това е още едно предимство на използването на VFD системи в охладителни кули, които работят при
студени метеорологични условия.
Обръщането на хода на вентилатора разпръсква малко количество вода
извън охладителната кула и също
така може да извлече ледения въздух
от вентилаторите. Оперативният
персонал трябва да следи внимателно извършването на размразяване
чрез обърнат ход на работа на вентилатора и да поддържа максимално кратко времето за работа при
такъв режим.

Охладителни кули със
системи със сухи
резервоари
Системата със сух резервоар, или
система за външно капкоулавяне,
осигурява автоматична защита от
замръзване на резервоари студена
вода и открити тръби за оттичане. Цялата охлаждаща вода се оттича към резервоара на гравитационен принцип. Информацията за отточния обем на охладителната кула
може лесно да се получи от производителя, за да помогне при оразмеряването на такива външни системи. Също така трябва да се добави
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обемът на системата над нивото
на преливника на резервоара, за да
се определи необходимият обем на
резервоара.

Охладителни кули без
системи със сухи
резервоари
При системите без сух резервоар
при изключване топлинният товар
изчезва, а водата е в неподвижно
състояние. Всички зони, които са
пълни с вода в достатъчно студено
състояние, подлежат на потенциално замръзване. Ако системата трябва да бъде изключена за през зимата,
е необходимо да се източи водата
от охладителната кула и всички
открити тръбопроводи, както и да
се спре подаването на вода за охлаждащата кула и тръбите да са отводнени. Ако системата се изключва, без
да се източи, трябва да се осигури
подгряване в откритите зони. Нагревателите на резервоара трябва да
се контролират така, че да работят
само, когато подаването към системата е изключено и водата се намира в басейна за студена вода. Системите за отопление на резервоари
обикновено се предлагат като опция
за нови охладителни кули или могат
да се извършат като реконструкция
на съществуващи охладителни кули.
Нагревателите не трябва да могат
да се захранват, ако не са напълно
покрити с вода. Термостатът трябва да поддържа температурата на
резервоара над 4,4°C при определената външна температура.
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Хидравлично
моделиране на
водопроводни
мрежи
О

сновен стремеж на водоснабдителните дружества е да доставят
на клиентите си вода с високо качество по безопасен и надежден начин
и същевременно да редуцират разходите за извършването на услугата.
Водата се подава през сложни разпределителни системи, състоящи се от
километри водопроводна мрежа,
множество помпи, регулиращи вентили и резервоари за съхранение. Определянето на производителността
на тези системи често е трудна
задача не само поради големината и
сложността им, но и заради необходимостта от огромен обем данни,
нужни за цялостно разбиране на функционирането им.
Един от инструментите, които
улесняват проектантите и операторите на водопроводни мрежи в сигурното доставяне на вода на ниска
цена, е моделирането на разпределителните системи. То включва използването на компютърен модел за
предсказване на работните параметри на системата и разрешаване
на различни проблеми, свързани с
функционирането на съоръженията и
качеството на водата. С помощта
на такъв модел могат да бъдат предсказани например наляганията и дебитите в мрежата, което ще позволи сравняването им с проектните
стойности.
С времето моделите стават помощни, по-лесни за употреба и много
по-бързи. В началото моделите са
използвани единствено за оценка на
хидравличните нива (и получаващи-
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те се налягания) и дебитите. Въпреки че тази функция остава основна
за моделирането на водоразпределителни мрежи, днес хидравличните
модели се използват и за определяне
на качеството на водата, енергийните разходи, както и за оптимизиране експлоатацията на мрежата.
Съвременните модели могат
ефективно да споделят данни чрез
използването на географски информационни системи (GIS), системи за
компютърно проектиране (CADD),
SCADA платформи, клиентски информационни системи (CIS), компютъризирани системи за управление на
техническата поддръжка (CMMS) и
софтуер за управление на активите
(AMS), което намалява необходимите
усилия за създаването, обновяването
и поддръжката на модела. Получена-

та информация от моделното изследване може да бъде филтрирана,
организирана и представена по различни графични и неграфични начини
така, че резултатите да бъдат поразбираеми.

Конвенционално
моделиране
Конвенционалните модели за симулация на разпределителни системи
включват информация за статичните активи – дължини и диаметри на
тръбите, свързаност, мрежова топография и данни за динамичните
параметри, например разпределение
на потреблението и компоненти
като помпи, резервоари и вентили.
Повечето съвременни софтуерни
пакети за моделиране използват
модели, които обхващат всички нива
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на мрежата, без обслужващите тръби на клиентите.
Стандартните взаимовръзки по отношение на изменящото се с времето потребление за различните видове
клиенти се определят и се присвояват на водопроводните свързвания (възли) спрямо разпределението на потребителите. Обикновено моделите се използват за симулиране на дебити и налягания за фиксиран 24-часов период (с нормализирани данни от конкретна дата), което
осигурява достатъчно информация за поставената цел.
Сложните калибрирани модели намират приложение предимно за управление на течовете, по-специално за разделяне на разпределителните мрежи на дискретни подобласти, за изготвяне на схеми за понижаване на налягането, както и за локализирането на значителни по големина течове.

Онлайн моделиране
Моделите за онлайн симулиране изискват същата
информация като конвенционалните, но използват актуални, получени почти в реално време данни за гранични условия. Вместо за симулиране на фиксиран 24-часов
период, онлайн моделите са най-полезни на операторите, когато се използват за оценка на последния експлоатационен цикъл или за предсказване на производителността през следващите няколко часа. Резултатите
от стотици измервания могат да бъдат зададени в
сложните модели като гранични условия на входа и
изхода на подобластите, обслужващите резервоари,
помпените станции и навсякъде, където се мерят дебит и налягане.

Приложение на моделирането

Резервоарите често се оразмеряват на база общия
денонощен дебит, дебита за пожарни нужди и изискванията за авариен запас в дадена зона. При изчисленията
обаче следва да се вземе предвид и скоростта на доставяне на водата до местоположението на резервоара, както и големината на разпределителната зона. Моделирането е от полза за изчисляване на входящите и
изходящите от резервоара потоци, което ще спомогне за определяне на оптималния размер на резервоара
за дадена локация и/или за специфициране на други подобрения така, че резервоарът да се обслужва адекватно от преносните водопроводи и помпените станции.
Модели се използват и за получаване на системната
крива на разпределителните мрежи (зависимостта
между напора и дебита), с помощта на която се избират подходящите помпи. След избирането на помпите,
показателите им се включват в модела при широк диапазон от настройки на системата, за да се определи
как ще функционират при различни работни условия.
Водопроводните системи следва да осигуряват достатъчни количества вода при налягания в специфициран
от дружествата диапазон. Една от основните функции
на моделирането е изчисляването на хидравличните нива
и на дебитите. Благодарение на това могат да бъдат
предсказани наляганията при специфични условия на водопотребление и при различни сценарии, за да се идентифицират зоните с ниски налягания и да се избере инфраструктура, която ще подобри дебитите и разликите в
наляганията.
Повечето водоразпределителни системи доставят
вода до клиенти, разположени на различна височина. С
цел да се поддържа налягането в разумни граници, раз-

Софтуерът за моделиране на разпределителните системи намира приложение по време на етапите на планиране, проектиране и експлоатация, както и за изготвяне на мерки за подобряване на качеството на водата.
Моделите се прилагат широко при разработването на
дългосрочни инвестиционни планове, които включват
изготвяне на графици, оразмеряване и определяне на
местоположението на бъдещи съоръжения. Използват се
и при планирането на рехабилитация на водопроводи и
реализиране на системни подобрения.
В етапа на проектиране моделите могат да намерят
приложение за оразмеряване на различни типове съоръжения, включително водопроводи, помпени станции, вентили за регулиране на налягане и резервоари. Размерите
на тези видове оборудване се определят на база получените стойности за дебит и налягане от извършените
моделни изследвания. В допълнение, с помощта на тези
модели може да се анализира ефективността на системата в условия на пожар, да се определи дали има нужда
от предприемане на корективни действия и да се провери съответствието със стандартите за пожарозащита.
Разпределителните системи в повечето случаи включват вентили за регулиране и поддържане на налягането,
благодарение на които водният поток се насочва към
различните хидравлични зони. Във водоразпределителните мрежи често се използват и дроселни клапани, които
насочват потока в рамките на една зона към различни
резервоари или станции за съхранение. С помощта на
моделиране може да се определи необходимият дебит
на водата, която ще преминава през тези клапани, и
съответно да се изчислят правилните размери на съоръженията.
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пределителните мрежи са разделени
в зависимост от стойността му на
зони, чиито граници могат да бъдат
определени чрез моделиране. Това би
спомогнало и за оценяване на адекватността на доставящата инфраструктура за всяка една от определените зони.
Моделите намират приложение и
при обучаването на операторите за
работа с разпределителната мрежа.
Те могат да експериментират с
модела и да разберат как реагира
системата при изменение на работните параметри и условия.
Моделиране се използва и за откриване на потенциалните причини
за възникнали проблеми, свързани с
ниско налягане, затруднена циркулация и др. При спукването на главен
водопровод например се използва
модел за установяване на количеството водни загуби, което е необходимо при извършване на оценка на
щетите.
Водоразпределителните системи
често включват елементи с критично значение, при които, ако възникне
неизправност, водоподаването
прекъсва. В такива случаи моделите
са полезни за оценяване на въздействието от повредата и за намиране на начини за ограничаването му.
Калибрирането обикновено се счита за един от етапите в разработването на ефективен модел. Процесът обаче е от полза и при откриването на аномалии в разпределителната система, например затво-
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рени вентили, запушени тръби, течове, погрешни или непълни данни за
инфраструктурата. С помощта на
получената при калибрирането информация могат да бъдат обяснени
затрудненията във функционирането на системата и да бъдат идентифицирани проблемите, изискващи разработването на специфични решения.
Често се налага водоразпределителните дружества да изолират
определена зона с цел извършване на
поддръжка или други дейности. За
целта за определяне на клиентите,
чието водоподаване ще бъде прекъснато и за идентифициране на
вентилите, които трябва да бъдат
затворени, за да се сведе до минимум въздействието от прекъсването, може да се използва хидравличен
модел.
Около 75 до 80% от енергопотреблението на водоснабдителните
дружества се изразходват за изпомпване. Поради непрекъснато увеличаващите се разходи за енергия, водопроводните оператори са принудени
да търсят начини за редуциране на
консумацията на електроенергия.
Много от предлаганите днес решения за моделиране имат функция и за
количествено определяне на енергопотреблението и свързаните с него
разходи, и за подпомагане на процеса
на оптимизиране работата на помпите.
Ако даден замърсител навлезе в
разпределителната система през

пречиствателна станция, резервоар
или друго съоръжение, той лесно
може да се разпространи из цялата
мрежа и да повлияе на качеството
на водата за всички клиенти, получаващи вода от този източник. Замърсената вода може да се смеси и с
вода от други източници. За предсказване на нивата на замърсяване и
определяне на зоните на въздействие в рамките на разпределителната система може да се използва
модел. По този начин може да се
идентифицират и засегнатите потребители и да се дефинират частите от системите, от които водата трябва да бъде източена.

Видове анализ
Анализът на стационарно състояние осигурява „снимка“ на условията
във водопроводната система за всеки момент във времето. Този вид
анализ обикновено се използва за
оценяване на максималните дневни
или пиковите почасови условия.
Симулирането на продължителен
период от време включва серия от
симулации на стационарни състояния
през определен интервал за зададен
период. По този начин може да се
моделира например функционирането на системата за период от 24
часа с провеждане на анализ на всеки
час. Такава симулация е полезна при
моделиране на измененията в потреблението, качеството на водата и процеса на пренос по водопроводите.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
MIRELLA-G2 îò LEDiL íîâîñò âúâ ôàìèëèÿòà
ðåôëåêòîðè çà COB LED
Âòîðàòà ãåíåðàöèÿ íà
MIRELLA äîïúëâà ãúâêàâèòå
ðåøåíèÿ â ïðîäóêòè ñ ðàçìåð
MR16, êàòî ïðåäëàãà è äîïúëíèòåëåí RZ-ðàçñåéâàòåë, ÷ðåç
êîéòî ëåñíî ñå ðåàëèçèðàò ìîíîõðîìíè, ìíîãîöâåòíè RGB
îñâåòèòåëè.
MIRELLA-G2 ñå ïðåäëàãà â
òðè âåðñèè íà ñâåòëîðàçïðåäåëåíèe è ñ øèðîê èçáîð îò
âúçìîæíîñòè çà ìîíòàæ, êîåòî ÿ ïðàâè îòëè÷åí èçáîð çà ðåàëèçàöèÿ íà îñâåòèòåëè â Track lighting è
Downlighting ñåãìåíòà.
Îñíîâíîòî ïðèëîæåíèå íà íîâèÿ ðåôëåêòîð å íàñî÷eíî êúì ðåàëèçàöèÿ íà ïðîåêòè â ìóçåè è òúðãîâñêè ïîìåùåíèÿ. MIRELLA, MIRELLA-PIN,
MIRELLA-PF ñà ñúâìåñòèìè ñúñ ñâåòîäèîäè, èìàùè ðàçìåðè íà LES (ïëîù
íà ñâåòëèííî èçëú÷âàíå) äî 14 mm. MIRELLA-G2 äàâà âúçìîæíîñò çà áúðç
ìîíòàæ, ÷ðåç íîâèÿ LEDIL HEKLA õîëäåð ñ èíòåðôåéñ Zhaga Book 11.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÍÀ MIRELLA-G2:

l 50mm ðåôëåêòîðè (MR16) çà ìàëêè COB ñâåòîäèîäè;
l ñúâìåñòèìîñò ñ íîâèÿ õîëäåð HEKLA ñ îïöèÿ êîíåêòîð

çà áúðçî îïðîâîäÿâàíå;
l ïðåäëàãàò ñå îïöèîíàëíè ïðîçðà÷íè, äèôóçíè è öâåòíè ðàçñåéâàòåëè;
l áúðç ìîíòàæ ÷ðåç áàéîíåòíî ñúåäèíåíèå.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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