www.engineering-review.bg

www.tllmedia.bg

брой 4, юни 2022

®
.
цена 4 00 лв.

ISSN 1311-0470

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2022

1

2

юни 2022

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

За абонамент в Разпространение на печата
или Български пощи – каталожен номер 1364

юни
2022

®

в броя:
4
8

20 Охлаждане

Накратко

на електронни
системи

Automotive and
Mobility Forum:
Southern and Eastern
Europe 2022
предостави поглед
в бъдещето на
автомобилната
индустрия

26 Решения
за мониторинг
на
електродвигатели

32 Сензори
за позиция

10 Стъкларската
индустрия ще
обсъди
възможностите за
декарбонизация на
glasstec 2022

16

42 Двушпинделни
стругове

47 Пропорционални
вентили

Оборудване за
принтиране и
етикетиране във
фармацевтичната
индустрия
®

ISSN 1311-0470
Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички
права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки,
публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му
права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за
съдържанието на публикуваните реклами, рекламни
карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки,
регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н.
принадлежат на съответните им собственици.

51

отговорен редактор
Диляна Йорданова
% (02) 818 3823
d.yordanova@tllmedia.bg
редактори
editors@tllmedia.bg
Христина Вутева
% (02) 818 3822
h.vuteva@tllmedia.bg

финанси и администрация
Таня Терзиева
% (02) 818 3858
0888 335 881
tanya@tllmedia.bg

компютърен дизайн
prepress@tllmedia.bg
Теодора Бахарова
Петя Гарванова
Гергана Николова
% (02) 818 3830

маркетинг
и разпространение
abonament@tllmedia.bg
Мирена Русева
m.russeva@tllmedia.bg
% (02)8183812 0889717562

Системи
за UV дезинфекция
в ХВП

рекламeн отдел reklama@tllmedia.bg
Петя Найденова
Мариета Кръстева
Анна Николова
Мирена Русева
Гергана Николова
Елена Димитрова

% (02) 818 3810
% (02) 818 3820
% (02) 818 3811
% (02) 818 3812
% (02) 818 3813
% (02) 818 3815

0888 414 831
0888 956 150
0887 306 841
0889 717 562
0888 395 928
0888 335 882

Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД
са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
®

издава Ти Ел Ел Медиа ООД
Теодора Иванова
% (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg
Любен Георгиев
% (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2022

www.engineering-review.bg
1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800
office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg

3

накратко
Стартира регистрацията на изложители за Z 2023
От 7 до 10 март 2023 г. в Лайпциг ще се проведе международното изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии Z.
Паралелно с него ще се състои и индустриалния панаир INTEC. Организаторите от Leipziger Messe съобщават, че вече стартира регистрацията на
изложители за следващите издания на двете събития.
Фокусът в рамките на изложението Z ще бъде върху разработването и
прилагането на нови материали, компоненти и технологии за сглобяване –
части и компоненти, адитивни процеси, присъединяване и монтаж, инструменти и оборудване за производство на части и модули, електротехника и
електроника – единични компоненти, системи за производство, довършителни работи, монтаж и тестване и др. В изложението ще се включат представители на браншове като машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, индустриални услуги и други стопански отрасли.
„Последните издания на двете изложения се проведоха в дигитален формат поради разпространението на пандемията от COVID-19. Нашите изложители и партньори са категорични обаче, че представянето на нови продукти на живо, както и личните разговори по време на търговските панаири не могат да бъдат заменени“, коментира Маркус Гайзенбергер, главен
изпълнителен директор на Leipziger Messe.

Neterra откри втория си център за данни в София
Глобалната телеком компания Neterra официално откри втория си център
за данни в София – Sofia Data Center 2 (SDC 2). Той се намира непосредствено
до първия център за данни на Neterra в София – SDC 1, и е четвъртият поред
такъв за компанията. Новият дейта център е разположен на площ от над
1400 кв. м. Той е на 4 нива, с 2 МW инсталирана мощност и предоставя
100% резервираност на услугите и свързаността, денонощна охрана, непрекъсваемо захранване и климатизация, поддръжка на място и сигурност.
Сградите са проектирани специално за дейта център съгласно изискванията на Tier III Uptime Institute. Този стандарт гарантира непрекъсваемост на
работата и услугите. Всякакви планирани дейности по поддръжка, например
на захранващи и охлаждащи системи, могат да се извършват, без да се
нарушава работата на клиентското оборудване. „Новият дейта център на
Neterra е важна брънка в критичната инфраструктура на България и цяла
Югоизточна Европа. Тук е едно от местата, където мрежите на западните
телеком оператори се свързват с Близкия Изток и Азия. Важността на Neterra
в тази верига на сигурност винаги е била оценявана високо“, подчерта управителят на компанията Невен Дилков.

Алкомет пусна в експлоатация ново производствено оборудване за 11 млн. лв.
На официална церемония в завода на Алкомет в Шумен бе пуснато в експлоатация ново производствено оборудване на обща стойност 11 млн. лв.
Инвестицията ще доведе до разкриването на около 35 нови работни места.
Компанията започна и серийно производство за електромобилите на BMW
Group, с която са сключени дългогодишни договори.
През последните години Алкомет инвестира в модернизиране на оборудването и устойчиви производствени процеси, фокусирайки се върху намаляването на въглеродните емисии и подобряване на нивата на рециклиране.
Новият валцов стан е в допълнение към пуснатия в експлоатация през 2019 г.
студеновалцов стан SMS – една от най-мащабните инвестиции на компанията на стойност 30 млн. евро. С новите машини във Валцов цех 2 се очаква
увеличаване на капацитета на валцовите продукти с 25%, като компанията
ще може да произвежда 75 000 – 80 000 т годишно.

В Горна Оряховица учредиха Индустриален парк - Ряховец
Общинският съвет на Горна Оряховица одобри учредяването на еднолично акционерно дружество Индустриален парк – Ряховец с цел изграждане на
необходимата инфраструктура и създаване на благоприятна бизнес среда в
общината за привличане на нови инвеститори. На сесията бе избран и Съвет
на директорите в състав от трима души за срок от 3 години. Предстои
Съветът да проведе първото си заседание, на което да избере изпълнителен директор на Индустриален парк – Ряховец.
По думите на кмета на Горна Оряховица Добромир Добрев през първите
две години може би няма да се усети ефект, но в по-дългосрочен план решението за създаване на индустриалната зона ще доведе до превръщане на
града в голям индустриален и логистичен център. Според Плана за интегрирано развитие на община Горна Оряховица (2021 – 2027 г.) приоритетно ще
се подкрепят дейности, които генерират по-висока добавена стойност, като
същевременно се развиват човешките ресурси в общината. Ще се инвестира в икономически дейности и производства, които се основават на принципите на ресурсно ефективната икономика.
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накратко
Близо 75 000 бяха посетителите на тазгодишния Хановерски панаир
След две години прекъсване заради пандемията от COVID-19 тазгодишното издание на Хановерския панаир, проведено от 30 май до 2 юни, показа как
се развива индустриалната трансформация и, че индустрията има отговорите на двойното предизвикателство за опазване на климата и енергийната сигурност, отбелязват организаторите от Deutsche Messe. Според тях
събитието е ясно потвърждение, че изложенията като възможност за лични
контакти ще останат ключов бизнес и иновационен двигател и в бъдеще.
„След четири дни на изложението индустрията, политиците и научноизследователската общност изпратиха ясен сигнал от Хановер – пандемията
и войната не трябва и няма да забавят процеса на индустриална трансформация, точно обратното, ние трябва да действаме дори още по-бързо, за да
постигнем дигитализация и устойчивост“, посочи д-р Йохен Кьоклер, изпълнителен директор на Deutsche Messe. Хановерски панаир 2022 привлече 2500
изложители и около 75 000 посетители. Други 15 000 посетители се включиха в изложението онлайн. Почти всички изложители вече са потвърдили
участието си догодина, съобщи д-р Кьоклер.

Германски автомобилен доставчик строи завод в Русе
Един от водещите производители на отоплителни и климатични системи
за автомобили Eberspaecher обяви, че ще построи нов завод за електрически
нагреватели и електронни компоненти в Русе. Компанията ще реализира
инвестицията си на парцел с площ от около 80 000 кв. м в русенската индустриална зона Слатина. Планира се производството на ниско- и високоволтови нагреватели да започне до края на 2023 г. За дейността на предприятието
на местно ниво ще отговаря новосформираното дъщерно дружество
Eberspaecher Bulgaria. „Спечелените нови поръчки за производство през следващите години, както и бързо нарастващото търсене на нагреватели за електрически автомобили, наложиха необходимостта от разширяване на производствените ни мощности. Развълнувани сме, че този растеж ще бъде реализиран под формата на нов завод в Русе“, коментира д-р Йорг Шерникау, главен
оперативен директор Системи за климатичен контрол и автомобилни електронни компоненти за управление в Eberspaecher. При старта на производството ще бъдат открити около 150 работни места, като се планира през
следващите години персоналът да нарасне до 500 служители. Необходимите
електронни блокове за управление също ще се произвеждат директно на място.

Американска компания планира инвестиция от 80 млн. лв. във високотехнологично
Американската компания Intuitive обяви планове да започне производство
производство в България
на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия в Първомай. Инвестицията в
строителството на производствената база ще надхвърли 80 млн. лв. С
реализацията на проекта Intuitive цели да увеличи производствения си капацитет на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия, които до момента се
произвеждат в Германия, и да разшири присъствието си в Европа.
Новината бе съобщена след работни срещи в Министерството на иновациите и растежа и в Областната администрация на Пловдив, на които беше
представена първата фаза на инвестиционния проект. Инвестицията в
България ще доведе до разкриване на повече от 100 нови работни места, с
потенциал да достигнат до над 300 в близките няколко години.

Откриха Национален център по мехатроника и чисти технологии в София
В кампус „Студентски град“ към Технически университет – София бе официално открит Национален център по мехатроника и чисти технологии. Проектът
получи финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Кампус „Студентски град“ към ТУ – София се
ръководи от проф. дтн инж. Георги Тодоров и в него са изградени 16 лаборатории с най-съвременна и уникална за страната апаратура и инфраструктура,
което е предпоставка за авангардни изследвания в областите мехатроника,
виртуално инженерство и дигитални производства, роботизирани системи и
мехатронни технологии, биомехатроника, микро/наноинженеринг за мехатронни технологии, вибрационни и акустични мехатронни технологии, адитивни
технологии, функционални покрития и нови материали, системи за управление,
енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, транспортен инженеринг, електромобилност и др., посочват от висшето учебно
заведение. Кампус „Студентски град“ е изграден за около две години чрез преустройството и реновирането на учебно-експериментална база от 70-те
години на миналия век. Той е проектиран според изискванията на изследователите на лабораториите в него. Към настоящия момент е доставена голяма
част от оборудването, като цялата инвестиция ще бъде на стойност около
19 млн. лв. Значителна част от това оборудване са нови модели машини,
като именно изследователи от ТУ – София разработват технологиите и инструментите за използването на някои от тях.
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бизнес

Automotive and Mobility Forum:
Southern and Eastern Europe 2022
предостави поглед в бъдещето
на автомобилната индустрия
М

еждународната автомобилна
конференция Automotive & Mobility
Forum: Southern and Eastern Europe
2022, организирана от Automotive
Cluster Bulgaria, се проведе между 1 и
3 юни т. г. в София. В рамките на
първия ден участниците имаха възможността да посетят част от
съоръженията на доставчици, специализирани в областта на автомобилната електроника – Visteon Electronics Bulgaria, Sensata Technologies Bulgaria и Melexis Bulgaria, като в обиколката се включи и представител
на редакторския екип на TLL Media. В
своя технологичен център Visteon демонстрира автоматизирано тестване на сензорни дисплеи с разработеното от Adapta Robotics решение MATT, a в лабораторията на компанията участниците във форума
разгледаха новата полубезехова камера за изпитване на електромагнитна съвместимост (EMC), както
и се запознаха с оборудването за ESD,
механични и термични изпитвания
на продуктите. Sensata също силно
впечатли посетителите с високотехнологичното си оборудване за изпитване на прототипи в своята тестова лаборатория в София, разположена на над 14 000 кв. м.
Същинската част на конференцията, чийто домакин бе Интер Експо
Център, започна на 2 юни с приветствия от президента на Р България
Румен Радев, министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер и председателя на Аутомотив Клъстер
България арх. Любомир Станиславов.
В обръщението си към присъстващите арх. Станиславов подчерта, че
въпреки трудностите да се докаже
необходимостта от автомобилната индустрия в България, днес се
вижда, че тя определено има почва у
нас и има платформа за развитие.
Той изтъкна, че за изминалите 10
години компаниите в сектора в
страната са се увеличили от 30 до
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над 350, а оборотът е нараснал от
0,5 млрд. евро до 6,5 млрд. евро.
„Аутомотив индустрията е сред
тези, които са най-иновативни и
носят най-голяма добавена стойност. Страната ни може да се
превърне в център за иновации за
сектора, особено за електромобили“,
заяви министър Лорер и допълни, че
през последните месеци се работи
активно по нови 7 потенциални проекта в отрасъла с приблизителна
стойност над 2 млрд. лв., като по
тях се очаква да бъдат разкрити над
4 хил. нови работни места.
„Качеството, с което се отличава производството в България, е
причината у нас да инвестират представители на водещи автомобилни
компании от цял свят. Автомобилният сектор е най-бързо развиващият се отрасъл в България и заема 10
– 12% от БВП на страната, като се
очаква след 5 години да достигне
около 20% от БВП на България. Автомобилният сектор създава 70 хил.
работни места в страната, като в
9 от 10 автомобила, произведени в
Европа, има вградени компоненти,
произведени в България, а 80% от
сензорите на автомобилите, прода-

вани в Европа, се произвеждат от
базирани в България мощности“, подчерта в изказването си Румен Радев.
Събитието продължи с изключително интересни панели, в които се
включиха представители на подразделението на Volkswagen Group за
автомобилен софтуер – Cariad,
Automotive Cluster Bulgaria, Melexis,
Visteon, Sensata, Veolia, Bosch
Engineering Center Sofia, Next.e.Go и др.
В центъра на дискусиите бяха трансформацията в автомобилната индустрия в Южна и Източна Европа,
тенденциите в иновациите и технологиите за новата автомобилна ера,
автомобилните софтуерни решения
и дигитализацията на производствените процеси в сектора.
Конференцията приключи на 3 юни
преди старта на Автомобилен салон
София 2022 г. с дискусия за настоящето и бъдещото на автомобилния
парк, организирана от Асоциация на
автомобилните производители и
техните оторизирани представители в България. Бяха обсъдени теми,
насочени към създаване на държавна
политика за обновление, декарбонизация и управление на процесите,
свързани с мобилността.
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Стъкларската индустрия ще обсъди
възможностите за декарбонизация
на glasstec 2022
В

международната година на
стъклото стъкларската индустрия
отново ще се събере в Дюселдорф
между 20 и 23 септември. Секторът
чака 4 години за възможността за
среща на богата гама от изложители в сферата на технологиите за
производство и обработка на стъкло
за разнообразие от стъклени продукти и приложения, както и широкообхватна съпътстваща програма с
представители на индустрията и науката.
На база задълбочени разговори с
експерти от всички етапи на веригата за създаване на стойност Messe
Duesseldorf, организатор на glasstec
2022, определя 5 глобални тематични тенденции, които са ключови за
бъдещото развитие на стъкларската
индустрия, както и на обществото
като цяло. Те включват: климат (редуциране на емисиите и използване на
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възобновяема енергия); урбанизация
(устойчива на бъдещето архитектура със стъкло); стойност (устойчива
верига за създаване на стойност);
ресурси (ефективно и устойчиво използване на ресурсите); благосъстояние (по-добро качество на живот благодарение на стъклото).
„Тези мегатенденции ще бъдат на
фокус в конферентните зали, в специалните изложбени зони, както и на
щандовете на изложителите. Това
означава, че ще предоставим на
стъкларската индустрия уникален
спектър от иновативни решения за
бъдещето и информация, както и
възможност за разширяване на индивидуалните бизнес мрежи на участниците в глобалния свят на стъклото“, заяви Биргит Хорн, проектен директор за glasstec. „В началото на
годината броят на регистрациите бе
сравним с нивата през 2018 г., т.е.
преди пандемията. Това е положите-

лен сигнал към стъкларската индустрия, имайки предвид, че последното
събитие бе едно от най-успешните
от проведените в Дюселдорф“, допълва Биргит Хорн.
Четирите технически университета в Дармщат, Делфт, Дортмунд
и Дрезден отново организират специалното шоу glass technology live
(gtl). Студенти от редица специалности и представители на индустрията отново ще впечатлят посетителите и ще предоставят теми за
дискусии с техните макети и иновативни стъклени структури.
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Глобалната ни мрежа ни
позволява да осигуряваме
превъзходно обслужване
Анастас Пейков, инженер „Продажби / Сервиз“,
GF Machining Solutions България,
пред сп. Инженеринг ревю
GF Machining Solutions е глобален доставчик на
технологии и инструменти за металообработка, присъстващ в над 50 страни. Какви перспективи виждате за българския пазар?
Българският пазар се разраства изключително бързо и индустрията е в своя възход. Смятаме, че е налице съществен
потенциал за развитие и сме отворени за съдействие и подкрепа на местните производители. Установихме, че има пазарна ниша на българския пазар, за да открием клон, чиято
основна цел е непосредствено да удовлетворява потребностите на всички клиенти. Предимствата са намалената крайна цена, бърза реакция на обслужване, сервиз и снабдяване,
както и цялостно подобрение на услугите, предлагани от нас.
Потенциалът за по-нататъшно развитие на бизнеса е
съществен и сме в състояние да работим заедно с
производителите, осигурявайки широка гама от
производствени решения и приложения, с грижа за клиента.
Като част от глобална мрежа, имаме възможността да
обменяме бързо информация и знания, за да осигурим найдоброто обслужване на клиентите ни. Откриването на
български клон е вследствие от мащабното развитие на
фирмата в световен план, което позволява директен
контакт с клиента.

В сравнение с фрезоването и струговането, адитивното
производство е доста нова и бързоразвиваща се технология.
Според нас това е сериозно предимство и бихме искали да
бъдем пионери в разработването Ӝ, както сме по отношение
на лазерното текстуриране, обемната и нишковата ерозия.
Вярваме, че българските производители осъзнават
потенциала на тази технология и това ще е повод да
инвестират с желание в нея. Предлагаме всеобхватна гама
от решения – от напълно автоматизирани комбинации на
обработващи центри до отделни машини. На разположение
сме да отговорим на всяка нужда и изисквания на клиента.

Кои са основните сегменти, в които възнамерявате да се развивате, и с какво вашите
технологии превъзхождат конкурентните?

На каква дългосрочна стратегия за устойчиво
развитие GF Machining Solutions България смята да заложи?

Основните пазарни сегменти, към които сме насочени, са
прецизното производство на части, матрици и щанци с
нашите машини за електроерозийна обработка, фрези,
лазерни текстуриращи машини, автоматизация и
инструменти.
Предоставяме цялостни решения и считаме, че машините ни
имат изключителна производителност и стойност.

С оглед на дългогодишното ни присъствие в над 50 ключови
пазари по света, разполагаме с успешната формула за
стартиране, разработване и устойчиво развитие на нови
клонове. Българският клон ще предоставя широка гама от
услуги, по-специално техническа и консултантска дейност,
обслужване на машини, поддръжка на приложения и доставка

GF Machining Solutions успешно реализира свои
технологии за адитивно производство. Как
оценявате интереса на българските производители към 3D принтирането и какви решения
ще им предложите в тази насока?
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на резервни части.

www.gfms.com
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Защо световноизвестни предприятия
от фармацевтичната индустрия
избират етикетиращата машина
HERMA 132M HC
Максимата "Времето е пари" важи с
пълна сила за предприятията от фармaцевтичната промишленост. Когато
всяка минута е от значение, а ежедневно се налага поставяне на различни
етикети върху флакони с разнообразни размери, е важно етикетиращата
машина да се пренастройва бързо, да
работи прецизно и без прекъсвания.

Станция за етикетиране и отхвърляне на
невалидни етикети и флакони без етикет
Тук на преден план излиза HERMA 132M
HC, етикетираща машина за поставяне на обиколен етикет, която е специално разработена съгласно спецификите и изискванията на фармацевтичната индустрия. Благодарение на нея
предприятията съумяват ловко да се
приспособяват към променящите се
изисквания на органите по контрол,
както и към специфичните регламенти
на всяка държава, към която се изнасят
продукти.
"Времето и прецизността са два от
най-важните фактора за нас.
Машината, която използвахме преди,
изискваше твърде много време за
фините настройки, но с етикетираща
машина 132M HC на HERMA определено
станахме по-бързи и по-гъвкави. В
допълнение, всички необходими системи
за печат и контрол вече бяха
интегрирани към системата." – споделя
Йоост Коол, ръководител проекти в
Produlab Pharma, Холандия.
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HERMA 132M HC е специално проектирана за поставяне на обиколен етикет
на флакони с различни размери, при
това с производителност до 400
етикета в минута.
Машината е с безспорно високо качество, с каквото HERMA са доказали,
че работят вече повече от 100 години. Всички вложени компоненти са
първокласни, а модулната конструкция
на HERMA 132M HC осигурява надеждност и гъвкавост при всяка индивидуална задача.
Етикетите се поставят прецизно с
точност до +/- 0,5 мм, благодарение на
най-новите апликатори HERMA 500, а
всяка пренастройка за нов продукт се
извършва само в няколко бързи стъпки.
Модулната конструкция на HERMA
132M HC позволява лесно свързване

Секция за сериализация с track and trace софтуер
към други устройства като термотрансферен или лазерен принтер за
кодиране и сериализация на продуктите, камера или софтуер за регистриране и проследимост. Каквото и да е
устройството, неговото активиране
и настройване става автоматично
при зададена нова операция. В допълнение, патентованата система за
отхвърляне на негодни продукти и
продукти без етикет гарантира без-

Система за отделяне на паднали флакони
погрешна прецизност и в процеса по
контрол на качеството.
И това не е всичко! HERMA 132M HC
е снабдена с уникално устройство за
буфериране, което осигурява допълнително време на операторите за презареждане на ролката с етикети и
непрекъсната работа без дори секунда престой.
Машината е снабдена също с
ротационни маси и станции за
подреждане за автоматично подаване на
продуктите. Има възможност за
запаметяване на настройките, както и
на цифровите индикатори на винто–
вете за механична настройка и
форматни части, които се сменят без
инструменти. Не на последно място,
управлението Ӝ се извършва лесно чрез
тъчскрийн и интуитивно меню, което е
интуитивно за работа от операторите.
Конструкцията на машината е лесна за
почистване и гарантира сигурност и
безопасност във всяко приложение.

www.stabilengineering.com
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Оборудване за
принтиране и
етикетиране във
фармацевтичната
индустрия
Маркировката и етикетите не само предоставят информация за наименованието, съставките, количеството, партидния номер и срока на годност, но играят съществена роля за
гарантирането на високо ниво на безопасност
На територията на Европейския съюз опаковките на фармацевтичните продукти трябва
да бъдат обозначени с двуизмерен баркод, служещ като еднозначен идентификационен код
Правилният избор на технология за принтиране и етикетиране зависи от основните приоритети на компанията по отношение на четливост, разходи, скорост, лекота на експлоатация, хигиеничност и безопасност

Ф

армацевтичната индустрия
е стриктно регулиран сектор, в който идентификацията играе ключова
роля. Маркировката и етикетите не
само предоставят информация за
наименованието, съставките, количеството, партидния номер и срока
на годност, но играят съществена
роля за гарантирането на високо
ниво на безопасност. Специална маркировка дава индикация за това дали
лекарството не е било подменено
или фалшифицирано. Лекарствата се
маркират и с цел осигуряване на
възможност за проследимост по цялата верига на доставка.
В глобален аспект фалшифицираните лекарства, които представляват
заплаха за самия сектор и за пациентите, се оценяват на 75 млрд. щатски долара годишно. Според Световната здравна организация (СЗО) сред
причините за това са увеличаващо-
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то се търсене на лекарства, ваксини
и други медицински продукти и устройства в глобален мащаб, лошото
управление на веригите на доставка
и разрастването на електронната
търговия. Затова през 2011 г. Европейският съюз утвърждава Директива 2011/62/ЕС, която поставя етикетирането сред основните механизми за справяне с този проблем.

Видове опаковки
Що се отнася до етикетирането
на продуктите, фармацевтичната
индустрия е изправена пред редица
предизвикателства. В допълнение
към строгите законодателни изисквания за безопасност, проследимост
и идентификация, принтерите и/или
етикетиращите системи трябва да
отговарят на високите хигиенни
стандарти, както и да се отличават
с висока производителност.
Първичната опаковка влиза в пряк
контакт със самия продукт, като в

случая на лекарствата тя може да е
под формата на ампула, флакон, контейнер, блистер, спринцовка, саше и
др. Производителите трябва да гарантират, че опаковката пасва перфектно на продукта, който може да
е кръгъл, овален, плосък и т. н. Опаковката трябва да защитава целостта на продукта и да предотвратява навлизането на външни агенти. Тя
трябва също да бъде устойчива към
условията на околната среда – ниска
температура, светлина, въздух и др.,
което да позволи достигането й до
ръцете на потребителя в некомпрометирано състояние.
Вторичната опаковка във фармацевтичната индустрия е от съществено значение за предпазването
на продукта при преминаването му
по продължение на веригата на доставка до достигането му до крайния потребител. Тази опаковка също
предоставя цялата информация, необходима за идентифициране на про-
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дукта. В сектора се различават два
вида вторична опаковка – вътрешна
и външна. Вътрешната е опаковката, която съдържа първичната опаковка и върху която е отпечатана
различна задължителна информация
като наименованието на лекарството, дозировката, състава, срока на
годност и т. н. Външната вторична
опаковка служи за транспортиране
и върху нея се отпечатва логистична информация, която е от съществено значение за надеждното достигане на продукта до крайната му
дестинация. Информацията може да
бъде отпечатана директно върху
опаковката или върху етикет, като
в допълнение могат да бъдат добавени етикети и устройства против
фалшифициране и неправомерно боравене с продуктите.
Третичната опаковка обединява
първичната и вторичната, създавайки по-голяма логистична единица,
обикновено под формата на палета.
Този тип опаковки позволяват максимално оползотворяване на складовия капацитет. Както при първичната и вторичната опаковка, проследимостта на палетите е от ключово значение за правилното насочване на стоките към крайните потребители. Затова те трябва да разполагат с идентификация под формата
на етикети, които могат да се поставят на една или повече странични повърхности.

Сериализация и агрегация
Сериализацията е процесът на
приписване на уникален сериен номер
на всяка една търговска единица от
всеки продукт. За сериализацията на
продукти във фармацевтичната индустрия се използват технологии за
етикетиране и кодиране. Структурата и съдържанието на уникалните
кодове се определят от специфични
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за всяка държава изисквания, но обикновено в съответствие със стандартите GS1.
Агрегацията е практиката за установяване на взаимовръзки от родителски тип между всички фармацевтични пакети – от първичната
опаковка, нейния сериен номер и лекарствата до третичната опаковка – каса, палета и т. н. На територията на Европейския съюз опаковките на фармацевтичните продукти
трябва да бъдат обозначени с двуизмерен баркод, служещ като еднозначен идентификационен код. Благодарение на това всяко лекарство може
да бъде проследено през цялата фармацевтична верига на доставка – от
производителя до аптеката. Този
код е свързан с информация относно
произхода на продукта, партидния
номер и срока на годност.

Решения за кодиране и
етикетиране
На пазара може да бъде намерена
богата гама от специализирани за

фармацевтичната индустрия решения за принтиране и етикетиране.
Изборът на технология, която да
отговори на конкретните потребности на производителя, не е лесен.
Правилният избор зависи от основните приоритети на компанията по
отношение на четливост, разходи,
скорост, лекота на експлоатация,
хигиеничност и безопасност.
Мастиленоструйните принтери
са универсални – те са подходящи за
печат върху всякакви опаковъчни
материали като хартия, стъкло, картон и др. Мастиленоструйното маркиране се прилага във фармацевтичната промишленост например за
кодиране на първични или вторични
опаковки (срок на годност, партидна идентификация и т. н.). Макар
мастиленоструйните принтери да
са бързи и на достъпна цена, те се
характеризират със значителни ограничени по отношение на това какво могат да принтират. В допълнение изискват регулярна поддръжка.
При мастиленоструйните прин-
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във фокус

тери с непрекъсната струя (continuous inkjet, CIJ) високонапорна помпа изтласква мастилото през дюзи
на печатащата глава, създавайки
непрекъснат поток от мастилени
капки. На отделни капки, които ще
формират принтирания текст, се
придава електрически заряд. Магнитно поле в печатащата глава отклонява заредените капки към целевата
им позиция върху субстрата. Повечето от капките нямат заряд и се
рециркулират обратно в печатащата глава.
Термалните мастиленоструйни
системи (thermal inkjet, TIJ) използват
касета с мастило, разполагаща със
стотици малки дюзи, всяка от които има нагревателен елемент. При
преминаване на ток през нагревателния елемент на дюзата, мастилото
се загрява, разширявайки се до мехурче. Това създава налягане, изтласкващо мастилото през дюзата и върху
субстрата.
Предварително отпечатани етикети могат да бъдат поставени
чрез апликатор на всяка една от
страните на опаковката – отгоре,
отдолу и т. н. Във фармацевтичната индустрия апликаторите се използват за поставяне на етикети
върху първичната опаковка – флакон
и шише например. Те намират приложение и при вторичната опаковка
– за идентифициране на продукта и
осигуряване на проследимост и информация за крайния потребител.
Апликаторите за етикети се използват и при третичното опаковане.
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Тези етикети се поставят върху
кашони и палети чрез автоматични
устройства. Те се поставят непрекъснато, вертикално, двустранно или
под ъгъл.
Освен идентификация и маркиране на продукта, друго изискване, насочено към гарантиране на целостта на фармацевтичния продукт и
здравето на пациентите, е поставянето на запечатващи етикети.
Прозрачните запечатващи етикети
гарантират, че лекарството не е
било отваряно, с него не е боравено
и не е било подменено. Те се поставят чрез т. нар. tamper evident апликатори, които се интегрират във
функциониращата производствена
линия.
Print & Apply системите се използват за напълно автоматизирано
отпечатване и поставяне на етикети върху продукти, опаковки и палети. Възможните форми и размери на
етикетите за апликаторите и Print
& Apply системите са разнообразни,
позволявайки удовлетворяване на
всички изисквания на фармацевтичния пазар. Независимо дали става
въпрос за етикети с логистична информация или етикети върху първичната опаковка, такива, устойчиви на
температурите на съхранение на
конкретното лекарство, възможностите са безброй.

Интелигентни
етикети
Здравната криза, през която премина светът, оказа необратимо

въздействие върху веригата за
създаване на стойност във фармацевтичната индустрия. Според доклад на консултантската компания
Research and Markets от януари
2021 г., пика на пандемията, прогнозите са, че технологиите за интелигентно етикетиране са на път да
преобразят сектора. Консултантите смятат, че технологии като
RFID и NFC ще направят лекарствата и медицинските устройства
видими в цифрово отношение, проследими и лесни за наблюдение по
пътя им от производителя до аптеките и дори до дома на потребителя. Тази тенденция, от своя страна,
се очаква да засили приложението на
интерактивни технологии във фармацевтичната промишленост, осигурявайки комбиниран годишен
темп на растеж от 14% през следващите 5 години.
Болниците, аптеките и другите
участници в предоставянето на услуги в областта на здравеопазването търсят начини за по-добро управление на разходите, увеличаване на
ефективността и гарантиране на
благосъстоянието на техните пациенти. RFID технологията може да
подобри управлението на наличностите, да осигури качество и да предотврати генерирането на отпадъци. Фармацевтичните компании могат също да използват интелигентните етикети за проследяване на
движението на активи и за поддържане на наличности от силно
търсени продукти – нещо, което е
от критично значение за сектора и
е особено предизвикателство за
фирмите с глобална верига на доставки. RFID технологията предоставя възможност за управление на
наличностите и решения за проследяване за повишена точност, видимост и безопасност, започвайки от
етапа на производство.
Интерактивните опаковки бързо
набират популярност сред потребителите, така че навлизането им във
фармацевтичната индустрия изглежда като логичен ход, смятат
пазарните анализатори. В продължение на години например се води дебат кой е най-добрият начин да се
включи цялата информация за страничните ефекти в опаковката на
лекарствата. Познатата листовка
с дребен шрифт може лесно да бъде
заменена от баркод или NFC етикет
върху продукта, предоставящ
достъп до същата информация чрез
смартфон или таблет.
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Конектори и лентови кабели CONNFLY
за приложение в индустрията
CONNFLY е производител на висококачествени съединители, предназначени
за употреба в електронни устройства –
от потребителски продукти до промишлено оборудване. Офертата на марката
включва както типични сигнални конектори за свързване на модули, така и специализирани индустриални конектори,
предназначени за захранване и комуникация в автоматизацията. В каталога
на TME можете да намерите широка гама от решения на CONNFLY. TME препоръчва на всички производители на
електронно/електротехническо оборудване, както и техници по обслужване и
поддръжка, които търсят издръжливи
конектори с атрактивно съотношение
цена-качество, да се запознаят с пълната оферта на производителя.

Индустриални конектори
Кръглите конектори от серия DS1110
са адаптирани за осъществяване на захранващи и сигнални връзки при тежки
условия на околната среда. Те са напълно защитени от прах и влага, като достигат клас на защита IP67. Контактите и щепселите се предлагат в два варианта: за монтиране на кабел или на
табло. И в двата случая корпусът има
интегриран щуцер, предпазващ вътрешността на компонента срещу проникване на замърсявания. Конекторите се съединяват с натиск и се обезопасяват със
затягащата гайка, с която са оборудвани мъжките конектори. Женските контакти са снабдени с капачки, така че
след разединяване контактите остават защитени. Както корпусите, така
и капачките са оборудвани със защитни
уплътнения. Електрическото свързване
с кабелите се осъществява чрез запояване на проводниците към клемите на
контактите. Конекторите DS1110
имат от 2 до 12 контакта, което им
позволява да се използват в много приложения, не само в захранващи, но също
и управляващи или сигнални инсталации.
Те имат добри електрически параметри: номинално напрежение 500 V и номинален ток 3 A или 5 A (в зависимост от
модела). Продуктите се предлагат под
формата на комплекти контакт +
щепсел.

Сигнални конектори
Сигналните конектори с растер 2 mm
са един от най-популярните методи за
изпълнение на съединения между модулите вътре в електронните устройства. Те често се използват за свързване
на печатни платки, свързване на периферни компоненти, както и контролни
пултове. Конекторите I-DS1066 от
CONNFLY се характеризират с относително високо номинално напрежение (100
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V) и толеранс на тока до 2 A. TME предлага както контакти, така и щепсели и
калайдисани контакти, кримпнати върху кабела. Конекторите са съвместими
с жила със сечение от 0,05 mm2 до 0,22
mm2 (тоест 30...24 съгласно AWG). И двата модела се предлагат във версии за
свързване на от 2 до 10 линии (едноредно). Контактите са проектирани за
THT монтаж и се предлагат в права и
ъглова версия (изводите са успоредни на
печатната платка). Предимствата на
конекторите 2 mm от CONNFLY включват също така широк температурен диапазон – могат да работят в при температури от -25°C до 85°C.

Лентови кабели
Широките лентови кабели се използват за съединения, изискващи множество сигнални линии, напр. във вериги, осигуряващи паралелна комуникация или
при управление на сложни периферни устройства като дисплеи. Изработени са
с мисълта за монтаж на специални IDC
конектори. По този начин се осъществяват вътрешни връзки: постоянни и
временни (такива конектори се използват от ISP програматори или диагностични шини). Големи предимства на това решение са неговата универсалност
и относително ниската цена. Лентовият кабел с IDC щепсел е съвместим не
само със специални контакти, но и с
щифтови конектори, поради което е
един от най-лесните за внедряване.
При многомодулните устройства съединенията, осъществени с помощта на
лентови кабели, изискват използването
на кабели с определена дължина. Затова
те най-често се изработват като част
от производствения процес, според спецификациите на даден проект. Имайки
предвид това търсене, CONNFLY разра-

ботва серия DS1057. Тя включва неекранирани лентови кабели с от 8 до 64 жила
с многожичен строеж на жилото (калайдисана мед със сечение 28 съгласно AWG).
Продуктът е изработен в най-популярния растер (1,27 mm) и е адаптиран за
номинално напрежение 300 V. Тяхната
вътрешна обвивка е от сив PCV слой, устойчив на температури в диапазона от
-20°C до 80°C. Всички лентови кабели се
предлагат на ролки с дължина 76 метра.

Лентови кабели с IDC
конектори
Каталогът на TME включва също лентови кабели с фабрично инсталирани
IDC конектори (серия DS1052). Тези продукти могат да отговорят на потребностите на някои производствени процеси, както и да намерят приложение
при обслужване, поддръжка и като резервни части. Фабрично монтираните IDC
щепсели се характеризират с прецизност на инсталацията и правилно затягане, благодарение на което продуктите от серия DS1052 са по-надежден избор от ръчно изработените кабели. Лентовите кабели IDC от CONNFLY се предлагат във варианти с брой жила от 6 до
50 и с дължини 150 mm, 300 mm и 600 mm.
Растерът на двуредните конектори
(женски) e 2,54 mm. В зависимост от
нуждите клиентите могат да избират
между конектори, оборудвани със скоба,
притискаща кабела (повишена механична устойчивост), и без нея (по-компактен профил).

www.tme.eu
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Охлаждане на
електронни
системи
Универсалните формули, твърдящи, че в даден случай се използва определен тип радиатор,
отстъпват на специално проектирани решения с тясно предназначение
При съобразяването на условията на средата се взема предвид това как материалите
реагират на циклична експозиция на топлина
Базираните на SiC и GaN компоненти позволяват да се използва оптималното количество
метал за радиаторите

Н

езависимо дали става дума за
потребителска електроника или специализирани индустриални технологии от висок клас, все по-сложните
електронни системи в наши дни поставят пред инженерите предизвикателствата на все по-нарастваща
необходимост от подобрено и рентабилно управление на термичните
процеси. Много тенденции в индустрията, като стремеж за намаляване
на разходите, намалени габарити и
по-ниско тегло, се уравновесяват от
необходимостта от по-висока
плътност на електрическите вериги, за да се осигури повишена функционалност за поддържане на повече
потребителски „функции“. Крайният
резултат е увеличаване на генерираната топлина и нарастваща нужда
от подобрено, рентабилно отвеждане на тази топлина.
За да се посрещнат конструктивните предизвикателства на тези
разнообразни приложения, вариантите за избор на материали се разраснаха дотолкова, че предоставят на
инженерите широк и гъвкав набор от
инструменти за оптимизиране на
разходите, ефективността и надеждността на охлаждането. Проектират се и се прилагат материали за
охлаждащи системи, които чрез добро управление на температурата
подобряват цялостната надежд-
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ност на устройствата, като пред
потребителите се разкрива широк
избор от множество стратегии за
управление на топлинните процеси,
които да доведат до цялостно намаляване на разходите.

Проектиране на
охлаждащи системи
Въпросът за това каква е най-добрата стратегия за управление на
температурата в електрониката е
предмет на горещи дебати. Вторият закон на термодинамиката гла-

си, че използването на енергия води
до отпадна топлина. В една интегрална схема например посредством
управляващия ток транзисторите
преобразуват и усилват електронните сигнали. Съвременните процесори могат да съдържат милиони транзистори, което означава, че допълнителният ток, необходим за захранването на тези транзистори, генерира огромни количества допълнителна топлина.
В етапа на проектиране все поголямо внимание се обръща на охлаж-
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дането на електронните компоненти. Напоследък охлаждащите системи се превърнаха в поле за приложение на високотехнологични решения.
Универсалните формули, твърдящи,
че в даден случай се използва определен тип радиатор, отстъпват на
специално проектирани решения с
тясно предназначение. Все повече на
брой са параметрите, които трябва да се вземат предвид в процеса
на проектиране на охлаждащите
компоненти. Макар дълго време от
решаващо значение да е била цената и размерите, все по-съществена
е ролята на конструктивните особености и цялостната концепция на
охлаждането, така че то да отговаря на функционалните изисквания на
конкретните устройства, за да се
постигне оптимална производителност и продължителна експлоатация.
Основните принципи, утвърждаващи се като успешни, в съвременното проектиране на охлаждащи компоненти включват отвеждане на
топлината, преодоляване на проблемите, произтичащи от наличието на
топлина, съобразяване на средата и
ограничаване на топлината.
За отвеждането на топлината
при високи работни температури на
устройството се използват както
компоненти на охлаждането, така и
материали за изработка на печатните платки, които имат повишена
топлопроводимост за намаляване на
пиковите работни температури и
удължаване на живота на компонентите.
За преодоляване на проблемите,
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произтичащи от наличието на топлина, в продължение на повече от 30
години в приложенията с високи
температури са се използвали полиамиден ламинат и препрег системи,
за да осигурят надеждност на устройствата в работни среди над
200°C. Нови подобрени полиамидни
системи, както и по-нови безоловно
съвместими топлопроводими епоксидни системи предлагат на проектантите нови подходи за максимизиране на надеждността в тежки
работни среди.
При съобразяването на условията
на средата се взема предвид това
как материалите реагират на циклично излагане на топлина, което
продължава да е критичен фактор,
допринасящ за определянето на надеждността на устройството. Проектирането и изработката на печатни платки от материали, които
намаляват температурните деформации, подобрява надеждността на
връзките и намалява напрежението
и умората на материала при спойките към SMT компонентите. За ограничаването на температурата се
налага използването на материали,
които минимизират отделеното
количество топлина при ниски загуби във високочестотни приложения.

Термоанализ при работни
условия
Температурният анализ на електрическите устройства е незаменима стъпка за осигуряване на стабилност на системата, която е особено важна при миниатюрни и мощни

устройства. Чрез термоанализ обикновено се изчисляват диапазоните на
работните условия и топлопроводимостта между компонентите. Проектантите проучват потока на нагретия въздух, за да избегнат
въздушни джобове във веригата. Топлината може да се разсейва както
чрез принудителна конвекция с вентилатори, така и чрез естествена
конвекция. Функционирането на веригите, трансформиращи енергия в
електронните устройства, зависи
от изчисленията, направени от проектантите. Едно от най-големите
предизвикателства пред тях е да
възпроизведат или симулират найтежките условия на работа, при които устройствата ще бъдат подложени на високи температури.
Полупроводниците с голяма ширина на забранената зона (WBG) като
силициев карбид (SiC) и галиев нитрид (GaN) значително подобряват
ефективността на системата и
плътността на тока в различни приложения на силовата електроника.
Компонентите, базирани на SiC и
GaN, позволяват да се използва оптималното количество метал в радиаторите и различните корпуси.
Тъй като приборите с голяма ширина на забранената зона работят при
по-високи температури и с по-голяма ефективност, има опасения относно отвеждането на топлината,
които инженерите трябва да имат
предвид, когато проектират използването на тези прибори в система.
С последното поколение GaN и SiC
устройства управлението на температурата чрез модификации на геометричните параметри става много важно.

Материали, използвани в
компоненти за охлаждане
Ефективността и производителността на радиаторите за охлаждане зависи от няколко фактора, между които е необходимо да се поддържа перфектен баланс. Те включват топлопроводимост на използвания материал, скорост на въздушния
поток и повърхностна обработка.
Алуминият и медта са най-често
използваните материали за изработка на радиатори, тъй като имат
добре дефинирани температурни
свойства. Алуминият обаче е предпочитаният материал поради няколко причини. Докато медта има повисока топлопроводимост (приблизително 60% по-висока от алуминия),
основният й недостатък е липсата
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на гъвкавост, високата плътност и високата цена.
Алуминият превъзхожда медта, тъй като е лек, изключително гъвкав и с относително по-ниска цена. Освен това алуминият има добра проводимост и може да
бъде екструдиран, докато медните радиатори трябва
да бъдат щанцовани и допълнително обработени. Поради тези свойства алуминият е най-честият избор на
материал за радиатори, а екструдирането е най-често
срещаният производствен процес. Персонализираните
алуминиеви екструдирани охлаждащи компоненти са подходящи за повечето приложения поради тяхната достъпност и гъвкавост.
Погрешно е схващането, че сплавта с най-висока
топлопроводимост трябва да е най-често използваната за изработка на радиатори, тъй като е важно да се
вземе предвид нейната издръжливост. Характеристиките на използваната сплав също са важно съображение.
Съгласно стандарт ISO 6361-2:2014, определящ механичните свойства на алуминия и алуминиевите сплави за
промишлени цели, алуминиевата сплав 1050a има по-висок коефициент на топлопроводимост – 229 W/mK, но
по отношение на механичните й параметри тя е твърде
мека, за да се използва за охлаждащи компоненти като
радиатори. Най-подходящият избор за тези цели са алуминиеви сплави от серия 6000, тъй като те са здрави,
ковки и са с идеални качества за формообразуване чрез
екструзия. От тях сплавите 6060, 6061 и 6063 са найпредпочитани за изработка на радиатори.

Охлаждащи компоненти
Пазарът на електронни устройства се променя побързо от всякога, а екологичните изисквания и изискванията за ефективност непрекъснато се развиват. Това
изправя производителите на компоненти за силова електроника и полупроводникови прибори пред различни предизвикателства. Компаниите, специализирани в производството на системи за охлаждане, откликват на своите клиенти с гъвкави и персонализирани решения, в това
число разработват индивидуални концепции за цялостното управление и отвеждане на генерираната топлина, като предлагат различни иновативни технологии.
На интерес сред потребителите се радват редица
разработки на охлаждащи елементи за електроника,
като екструдирани профили от алуминиеви сплави, радиатори от огънат листов материал от мед и бронз.
Водещите производители предлагат широко портфолио,
вариращо от системи с течно и въздушно охлаждане до
топлоотвеждащи тръби в различни конструкции и технологии (дори и вградени в самите печатни платки).
Устойчиво се налагат екструдираните профили за
радиатори, базирани на специално разработени алуминиеви сплави с подобрено топлоотдаване. Ефективността на тези материали в съчетание с иновативни геометрични характеристики за оптимизиране на топлоотвеждането, като прорези и канали в ребрата на радиатора например, дават непостигани досега резултати
и значително подобряват дълготрайната работа на
устройствата.
Освен широкия спектър от производствени технологии големите производители на охлаждащи радиатори
инвестират във възможности за адаптиране на решенията спрямо клиентските изисквания и постигане на
оптимално управление на топлината. Използвайки мощни инструменти за изчисление на динамиката на флуидите – CFD симулация, могат да бъдат моделирани пер-
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сонализирани радиатори и за най-авангардното приложение. Това предлага предимства по отношение на термосвойствата на оборудването, прецизен подбор на параметрите, като височина и стъпка на ребрата спрямо
дебелината на основната плоча, и също така може да
спомогне за намаляване на разходите, натрупани от
неправилен избор на радиатор, който е твърде голям
или с неправилен размер. Охладителните профили със
запресовани ребра и удебелена основна плоча са особено
ефективно решение. Тестовете установяват, че радиаторите с прорязани ребра осигуряват до 50% по-добро
топлоотвеждане спрямо обикновените радиатори от
екструдирани профили.
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Високотехнологично дозиране на
грес и смазки в автомобилната
промишленост
Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на DOPAG
Решения и технологии

Ехнатон е надежден инженерингов партньор на българската индустрия над 25 години. Зад гърба на екипите са над 800 предизвикателни и интересни инженерингови
проекта.
Сред тях е изпълненият през 2020 г. проект във Витте Аутомотив България
ЕООД. Целта на производителя на заключващи системи за автомобили е да оптимизира процеса по гресиране на заключващи механизми за задна седалка на автомобил. След успешно реализиране на инженеринговия проект в завода производствените процеси включват дистанционно гресиране в три точки на заключващите механизми с предварително дефинирано количество грес и прецизно полагане на слоевете смазка по заключващия зъб и адаптера.

Обхват на проекта
Като специалист в инженерните решения
и официален дистрибутор на продуктите
на водещия производител DOPAG, Ехнатон
предлага цялостна оферта в областта на
измерване, смесване и полагане на едно- и
многокомпонентни материали.
Успешният инженерингов проект на Ехнатон във Витте Аутомотив България обхваща общо пет производствени линии,
оборудвани с компоненти на DOPAG.

В резултат от работата на специалистите от направление „Дозиращи системи„ в
Ехнатон се реализира дистанционно гресиране в три точки на заключващ механизъм
за задна седалка на автомобил с предварително дефинирано количество грес, както
и прецизно полагане на слоевете смазка по
заключващия зъб и адаптера.
Предизвикателство в проекта е фактът, че
точките за гресиране са разположени на 180
градуса една от друга и оперативният
отвор е много малък, което изисква използването на специализирана дюза на спрей
клапана, както и високо ниво на автоматизация на процеса: подаване на смазващата
глава в отвора и завъртането Ӝ на 180
градуса за гресиране в трите точки.

Предимства и полза при
експлоатация
В резултат на успешно реализирания проект във Витте Аутомотив България е
постигната висока производителност и
ефективност на процеса по гресиране,
прецизно полагане на точно определено
количество смазка по предварително дефинирани точки. Осигурена е възможността за следене и визуализиране на процеса, контрол на налягането и количеството на материала.

24

Има над 200 приложения за гресиране и
смазване, участващи в производството на
едно превозно средство. В зависимост от
модела, тази бройка може да бъде и много
по-голяма. Тези приложения осигуряват безпроблемна работа, намалено триене, издръжливост и предотвратяване на шума.
Системата за дозиране и нанасяне включва три основни компонента: подаване на
материали, дозиращи и разпределителни
клапани и системи за мониторинг на процесите. Водещата в областта си компания DOPAG е разработила продуктовата
линия lubriLine специално за нанасяне на смазочни материали. Всички компоненти могат да се използват индивидуално и да се
комбинират, за да формират уникална
концепция на системата.
Налични са различни бутални и зъбни помпи, резервоари под налягане и трансферна
помпа за подаване на материала.
В зависимост от изискването може да
има различни конструкции на системата
– като многофункционален дозиращ модул
с разпределителен клапан или система с
дозиращ клапан. Могат да се добавят различни измервателни устройства, за да се
осигури надеждно наблюдение и възпроизводимост на процеса, като светлинна бариера, дебитомер или сензор за налягане.
По този начин дозиращата система е оптимално интегрирана в напълно автоматизирани производствени линии.

Основно оборудване
Грес помпа P30-LL с филтър за материала;
спрей клапан SPV-01; сензор за налягане на
материала; сензор за следене хода на иглата; накрайник за гресиране с отвор на 90
градуса, диаметър 4 мм и дължина 50 мм;
регулатор на налягане ID4.
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Управление на инсталация
за закваски
Инженерингов проект, изпълнен с апаратура на Schneider Electric и Wientek
Заводът на Groupe Lactalis в гр. Николаев,
Украйна, се нуждае от автоматизация на
инсталация за производство на закваски
за масло President. Проектът изисква и да
се свърже инсталацията към линията за
производство на масло. Инсталацията е
произведена от фирма Никос-Хранинженеринг ООД, гр. Добрич, България. Инженерингов партньор на проекта, изпълнен в
периода август – септември 2019 г., е
фирма Ехнатон.
Благодарение на опита и компетенцията
на екипите в Ехнатон и качествената
апаратура от водещи доставчици, е разработена и пусната в действие напълно
автоматизирана система. Инсталацията и линията функционират ефективно
и безпроблемно. Сервизът и поддръжката
са поети от фирма Никос-Хранинженеринг ООД, гр. Добрич.

васки за масло „Президент„ и да се интегрира към линията за производство на масло. Задачата е да се достави оборудване
и да се разработи програмно осигуряване
за контролер М241 от Schneider Electric и
на операторски терминал eMT3120 от
Weintek по задание на фирма Никос-Хранинженеринг ООД и на технолозите от Лакталис. Инсталацията е производство на
добричкия производител фирма Никос-Хранинженеринг ООД.

Обхват на проекта
За нуждите на единия от двата големи
завода в Украйна на производителя на
млечни продукти – Lactalis, Ехнатон поема
реализацията на инженерингов проект за
автоматизация. Целта е да се автоматизира инсталация за производство на зак-

Решение и оборудване

Предимства и полза при
експлоатация
В резултат на експертността на Ехнатон и дългогодишното партньорство на
компанията с водещи производители на
продукти и технологии за индустриална
автоматизация, инженеринговият проект е завършен бързо и успешно. Системата работи напълно автоматично.
Ръчно е единствено зареждането на сухия материал в бункера. Операторският
терминал е триезичен, като поддържа
български, английски и руски. Следи се
целият процес на производство, като
всеки етап може при необходимост да
бъде повторен, както и да бъде поставен
на пауза. При готов продукт (киселиннообразуващ и ароматообразуващ фермент) операторът стартира дозирането им в линията за масло.
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Програмируемият контролер М241, както и операторският терминал eMT3120
са доставени от Ехнатон България АД.
Останалото оборудване е на фирма Никос-Хранинженеринг ООД. Управлението
на честотни инвертори (помпи и бъркалки) е по класическа схема (DI/DO и аналогов интерфейс).
За комуникация с операторския терминал
и със заводската система за управление
се ползва Ethernet връзка. Клапаните се
управляват по DI/DO.

Основно оборудване
Програмируем контролер М241 от
Schneider Electric и операторски терминал
eMT3120 от Weintek.

www.akhnaton.biz
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Решения за
мониторинг на
електродвигатели
Във всяка програма за превантивна поддръжка първата и най-важна стъпка е да се оценят
приоритетът и критичността на оборудването
Един съвременен начин за мониторинг на изолационни дефекти в статорния магнитопровод
е чрез електромагнитно откриване на изолационни пробиви
Повечето амперметри със скоби измерват променлив ток, но има модели, предназначени за
променлив и за постоянен

Н

амирането, дефинирането и
предприемането на действия по отношение на потенциални проблеми,
преди те да станат катастрофални, е основната цел на една програма за прогнозна поддръжка на електродвигатели. Рутинният мониторинг е най-ефективният начин за установяване на потенциални проблемни зони. Често при задълбочена проверка с най-съвременно оборудване
могат да бъдат идентифицирани и
отстранени множество проблеми,
като по този начин се избегнат критични непланирани престои и се гарантира по-ефективна работа.
Мониторингът на операциите и
производителността на един електромотор с подходящо обучени техници, използващи модерно оборудване, позволява на мениджмънта на
едно предприятие да планира ремонтните и сервизните дейности, да
подобри операциите в предприятието и бързо да идентифицира зле работещо оборудване.

Как се постига
ефективен мониторинг
При формулирането на една програма за превантивна поддръжка или
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подобряване на съществуваща такава, първата и най-важна стъпка е да
се оценят приоритетът и критичността на всяко оборудване и да се
определи кои двигатели трябва да
бъдат мониторирани.
Критичността, броят на стартиранията и спиранията, стартовите натоварвания, температурата на околната среда, оперирането
при тестване, мощността и наличието на резервни части също са
съображения, които трябва да

бъдат взети предвид при тази оценка. Всяка ситуация е различна и всяка изисква индивидуален подход, но
основните цели ще бъдат сходни.
Двигателите, за които са регистрирани исторически данни за влошена работа, трябва да се наблюдават
по-често.
Жизненоважни аспекти на програмата за прогнозна поддръжка е дефинирането на критичността на
двигателя за операциите на производството, установяването и спаз-
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ването на рутинен график и своевременното извършване на необходимите ремонти.
Ранното прогнозиране на неизбежни повреди по електродвигателите изисква знания, опит и всички инструменти за мониторинг и анализ, които са на разположение и е възможно да се използват. Колкото по-голям набор
от инструменти и средства за мониторинг се прилага
от техническите специалисти, толкова по-вероятно е
те да могат своевременно да установят потенциални
проблеми с използваните активи.
За успешната диагностика на състоянието на електродвигателя са се обособили два изключително важни
аспекта на мониторинга, т.е. основни инструмента,
които трябва да бъдат взети предвид и използвани в
пълния им капацитет – офлайн тестване и онлайн наблюдение.
Самият двигател има множество компоненти, включително медни намотки, изолационни системи, лагери и
други механични и електрически характеристики, които
трябва да бъдат тествани и наблюдавани. При работа
с инвертор например изолацията на намотката на електродвигателя е подложена на напрежение с неимпулсна
форма и големи пикове. Това води до увреждане и преждевременно стареене на изолацията. Оборудването за
офлайн тестване може ефективно да оцени състоянието на изолацията и да спомогне за прогнозиране на
продължителността на експлоатация и дали и кога е
оправдано да бъдат направени ремонти.

Дейности за мониторинг и тестване
Тестването на електродвигателя оценява целостта
му чрез използване на компютърни системи или инструменти, които наблюдават тенденциите в работата на
двигателя при различни условия и натоварвания. Основната цел на тестване е да се разкрият скрити проблеми и
да се предотвратят ненужни повреди. Специфично за електродвигателите, офлайн тестването оценява статични параметри като изолация, повреди по проводниците и
утечки на електрически ток, както и по-динамични параметри като изкривявания и температурни колебания.
Механичното тестване на двигателя включва дейности като инспекция на ротора. Докато в общия случай
тестването може да се приложи както на двигатели с
променлив ток (AC), така и на такива с постоянен ток
(DC), всеки метод на тестване зависи от конструкцията и приложението на въпросния двигател.
За да бъдат ефикасни изпитванията, те трябва да
включват тестване на съпротивлението на намотките,
висок потенциал или стъпково напрежение, както и тестове за пренапрежение. Съпротивлението на намотките
може да локализира намотки на късо и дисбаланси на напрежението. Важна част от процеса е и тестването за
изолационни дефекти в статорния магнитопровод.

Ползи от мониторинга
Мониторингът и тестването на електродвигателя
са важна част от програмата за поддръжка, защото след
като двигателят претърпи повреда, то често тя е
необратима. Дори след ремонт той вече не работи със
същата ефективност, както в началото. Тестването
на двигатели носи множество предимства.
Благодарение на него експлоатационната продължителност може да бъде осезаемо увеличена. Идентифици-
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рането на дефектни двигатели, преди да достигнат точка на повреда,
гарантира непрекъснатостта на работата. Това отваря врата за поикономично планиране на задачите за
поддръжка за ремонтиране на открити проблеми.
Мониторингът на двигателя дава
ясна картина на състоянието на актива в реално време, като с това се
ограничават потенциални съпътстващи щети на свързано оборудване
и допълнително се намаляват разходите за поддръжка. Това от какво
естество е нужната интервенция
или е оправдано двигателят да бъде
изцяло подменен е критично решение, носещо съществени разходи.
Измерването и анализът на тока
на двигателя подпомага идентифицирането на състояния в него, които
водят до повишена консумация на
енергия. Такива състояния може да
повлияят негативно на цялостното
качество на мощността и ефективността на двигателя, да ускорят
износването на активите и да представляват скъпоструваща допълнителна консумация на енергия и пиково натоварване.
Спешността и честотата на
повредите значително намаляват с
прилагането на системен монито-
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ринг на двигателите, позволявайки
на екипите по поддръжка да прехвърлят вниманието си върху планирани дейности по поддръжка. Това
дава на персонала работна среда без
напрежение. Мониторингът на двигателя е и средство за откриване на
дефектни електрически връзки във
веригата, което от своя страна намалява риска от пожар.

Оборудване за
мониторинг и тестване
Съвременните инструменти за
тестване на двигатели в голямата
си част са снабдени с интуитивни
потребителски интерфейси, с което много улесняват отчитането
на показания и анализирането на
текущото състояние на двигателя.
Много инструменти за тестване
са оборудвани с многофункционални
възможности, комбиниращи няколко устройства във всеки инструмент.
Цифровият мултиметър е основен инструмент за измерване на
множество електрически величини,
като напрежение (волтове), съпротивление (омове) или ток (ампери).
Някои модели включват специални
функции, които позволяват на потребителя да прави измервания на

минимални, максимални и относителни стойности, както и да тества диоди и кондензатори. Тези инструменти се използват за тестване за загуба на мощност от изгорели предпазители, прекомерни нива
на ток от претоварени вериги и неправилно съпротивление от повредена изолация или оборудване.
Тестерът за откриване на намотки на късо служи за идентифициране
на дефекти в бобини. Най-често принципът на работа се основава на анализ на осцилациите на генератор с
гранична положителна обратна
връзка. При наличие на намотка на
късо, нанизана на феритната пръчка,
осцилациите се прекратяват и
уредът дава индикация за проблема
чрез звук или светодиод.
Един съвременен начин за мониторинг на изолационни дефекти в
статорния магнитопровод е чрез
електромагнитно откриване на изолационни пробиви. В сравнение с
традиционните методи за тестване чрез загряване с мощни магнитни потоци, електромагнитното
откриване много точно локализира
повредата дори и под повърхността на статорния пакет без демонтаж. В практиката винаги са за
предпочитане методи за диагности-
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ка, които дават точни резултати
както за повърхностни, така и за
повреди в дълбочина. Чувствителността на апаратурата за мониторинг трябва да бъде обезпечена от
системи за калибриране.
Амперметърът със скоби измерва тока във веригата, като оценява
силата на магнитното поле около
проводник. Повечето амперметри
със скоби измерват променлив ток,
но има модели, предназначени за променлив и за постоянен. Скобите на
измервателния уред позволяват на
техниците да направят измерване,
без системата да се изключва.
Мегоомметърът е вид омметър,
използван за измерване на изолационното съпротивление и позволява не
само точни измервания, но и гарантира целостта на изолационния материал. Измервателите за съпротивление на изолацията дават
възможност за измерване на големи
стойности в съпротивлението на
вериги. С други думи, мегаомметрите се използват за определяне на
състоянието на изолацията на проводниците и намотките на двигателя. Процесът се състои във въвеждане на постоянен ток с високо напре-
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жение и ниска сила, за да се оцени
съпротивлението и да се идентифицира дали има утечка или повреда на
изолацията.
В различни точки в изолацията на
намотките на статора на двигатели и генератори може да възникне
частичен разряд и дори да доведе до
повреда на изолацията. Източниците на частичен разряд могат да
бъдат кухини, разслояване в основната изолация и различни видове разряди във външната намотка. Съществуват инструменти за тестване
и мониторинг на частичния разряд
при работещ двигател, с помощта
на които може да се открие развитието на първични повреди и да се
оцени състоянието на изолацията на
намотките на статора.
Динамичното онлайн тестване,
проведено докато двигателят работи, дава на техниците данни за качеството на мощността и работното състояние на двигателя. Оборудването за динамично изпитване
трябва да може да събира и проследява всички данни, необходими за
електрическите двигатели. Това
включва състояние на мощността,
ниво на напрежение, дисбаланс на

напрежението и хармонични изкривявания, нива на тока и дисбаланси,
нива на натоварване, въртящ момент и т.н. Анализът на събраните
данни от такъв тип мониторинг
може да разкрие проблеми чрез индикатори като състояние на двигателя и производителността му, оценка на натоварването и оперативна
ефективност.
Оборудването за динамично онлайн тестване се превърна в инструмент, предпочитан от много екипи по поддръжката, тъй като използването му е безопасно и бързо и
предоставя огромно количество информация в един отчет. Онлайн анализатори могат да открият проблеми с качеството на електроенергията, състоянието на двигателя, проблеми с натоварването, както и
много механични проблеми, които
иначе биха могли да останат недиагностицирани. Често двигателите се
повреждат и се ремонтират или
заменят и се връщат в експлоатация, без да се определи „основната
причина“ за повредата. Анализаторите за онлайн мониторинг може да
идентифицират проблеми, неуловими при статичните изпитвания.
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Оптимално топлинно управление на
електрическите табла с ProClima Web
Топлинното управление по проекти за индустриална автоматизация и контролни табла предполага
интегриране на редица променливи.
Софтуерът за топлинно управление, наред с първоначалната верификация на проектните данни, помага на производителите на табла
да минимизират времето, прекарано в изчисляване, като същевременно предоставя по-надеждни данни.
В дигитална среда редица проекти
се изпълняват отдалечено, което
поставя нуждата от създаването
на по-надеждни софтуерни инструменти, които да доближават максимално проектанти и изпълнители до предприятията, където ще се
ползват съответните табла.

Често срещани капани при
топлинното управление
Най-често срещаните грешки,
които се срещат при избора на решение за топлинно управление, са:
• Неправилни първоначални данни
• Прекомерно или недостатъчно
оразмеряване
• Грешки, свързани с механичната
несъвместимост
• Избор на погрешни топлинни архитектури
• Превишаване на вътрешните
гранични температури или излизане извън оптималния диапазон
на работната температура
• Липса на резервни части в критични инсталации

повишаването на надеждността и
изготвянето на документация за
всички заинтересовани страни по
проекта.
ProClima Web е софтуерен инструмент за топлинно управление,
който разглежда всички променливи, необходими за осъществяването
на автоматизация и изчисленията
на таблото за управление, средно за
по-малко от 5 минути, като използва два усъвършенствани алгоритъма. Той е базиран на повече от 20годишен опит в областта на пасивните променливи във вътрешни и
външни среди, включително материал на шкафа, повърхност, монтажно положение, относителна
влажност и др. ProClima също така
обработва активни елементи, като
стойности на разсейването на
вътрешното оборудване, разсейването през стените на шкафа съгласно IEC 60890 и 61.439 (част за изчисления на топлообмена през стените) и т.н. Инструментът осигурява широкообхватен и цялостен
преглед на всички варианти за топлинни решения, като използва изчисления, извършени съобразно данните, които потребителят предоставя.

Изчисляване на решение
за топлинно управление
Подходящият софтуер за топлинно управление може да помогне
за избягването на тези проблеми.
Въпреки това при изчисленията и
оценките на сценариите е изключително важно да се разполага със
софтуер, който може да определи
кога е възможна вентилация и кога
е необходимо да се премине към
топлинни решения с по-голяма охлаждаща мощност и по-високи енергийни разходи, като например климатици или топлообменници въздух-вода. Всеки софтуер за топлинно управление трябва също така да
съдейства за постигането на максимална енергийна ефективност,
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Изборът на решение с
помощта на ProClima
винаги гарантира:
• Енергийна ефективност –
софтуерът отчита стойностите на топлоотдаване или поглъщане на шкафа, което само по себе си може да бъде топлинно решение.
Стойността на повърхността

на шкафа, материалът (полиестер, метал или неръждаема стомана) и мястото на монтаж могат да увеличат или да намалят
калориите в значителна степен,
вероятно в рамките на киловати.
Също така, при сравняването на
различни решения ProClima винаги предлага контролер (например
термостат, хигростат или хигротерм), свързан с топлинното
решение, който да намалява потреблението на енергия на топлинното оборудване през поне
50% от времето.
• Надеждност на данните –
софтуерът разполага с различни
вътрешни бази данни, които
улесняват валидирането на информацията за механичната
съвместимост, загубите на
мощност на задвижванията с
променлива скорост, PLC контролерите и другото монтирано
основно оборудване. Той също така позволява интегрирането на
нови източници на топлина, които първоначално не са били взети предвид, и осигурява база данни за външните променливи,
включително слънчевото лъчение, за да може те да бъдат интегрирани в алгоритмите и по
този начин да се избегнат грешките в спецификациите.
• Цялостен окончателен проект – програмата завършва с
проектен документ, който е готов за разпространение през фазите на продажбата или за подобряване на глобалния проект.
Документацията включва цялата необходима техническа информация за бъдещи потребители, като например производители на табла, производители на
оригинално оборудване, управители на обекти, дистрибутори
или крайни потребители.
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Сензори
за позиция
Сензорите за позиция намират широко приложение в измерването на ротационни, линейни
премествания или движения в редица отрасли
Датчиците в този сегмент могат да бъдат подразделени на абсолютни и инкрементални
(аналогови и цифрови), като и двата типа продължават да са масово използвани в практиката
Пазарът предлага богато разнообразие от модели, базирани на различни технологии, които
се отличават с разнообразни предимства в разнотипните приложения

С

ензорите за позиция (position
sensors), известни още като сензори
за положение, са основно средство в
индустриалната автоматизация за
регистриране на движението или
присъствието на даден обект и определяне на относителната му позиция спрямо установена референтна точка. Те намират широко приложение в измерването на ротационни, линейни премествания или движения в редица отрасли като производството на опаковъчно оборудване,
шприц машини, хидравлични и други
типове механични системи, медицински устройства и съоръжения, моторни и други видове превозни средства и в частност – в автомобилостроенето, в общото машиностроене, в космическия и авиационния сектор и т. н. Чрез тях се изчислява
моментното местоположение на
подвижен детайл или взаимното
положение на два обекта в разнотипни промишлени системи като задвижващи устройства, роботи, електрически инструменти, автомобилни компоненти (например EPS системи), колекторни и стъпкови електродвигатели и др.
Най-общо, сензорите в този сегмент могат да бъдат подразделени
на абсолютни и инкрементални, как-
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то и на аналогови и цифрови, като и
двата типа продължават да са масово използвани в практиката благодарение на разнообразните си предимства в конкретни приложни сценарии.

Принцип на работа и
специфики
По своите функции сензорите за
позиция наподобяват действието на
други два типа датчици – за движение (motion sensors) и за близост
(proximity sensors). Първите регистрират движението на даден обект и
могат да бъдат използвани за акти-

виране на определено действие (например включване на осветител или
камера за видеонаблюдение), а вторите сигнализират, когато обект е
навлязъл в работното поле на сензора. По тази логика и двата типа датчици могат да бъдат класифицирани
като специализирани версии на сензорите за позиция. Принципна разлика
между изброените видове е фактът,
че освен регистриране на присъствието на обекта в работния обхват,
сензорът за позиция измерва и точното му местоположение в пространството и изпраща сигнал с обратна
връзка към основната система.
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Специфичните параметри, които
влияят върху работата на датчика,
могат да варират в широки граници
в зависимост от неговия тип, технологията, на която е базиран, и характеристиките на конкретния модел. При избора на решение за конкретно приложение обикновено се
отчитат няколко ключови спецификации като обхват на измерване,
резолюция, точност, повторяемост
и линейност. Измервателният обхват указва диапазона от работни
разстояния между сензора и обекта,
при които може да бъде извършено
валидно отчитане. Разделителната
способност на устройството дефинира най-малката инкрементална
стойност за позиция, която то може
да измери. Точността представлява
степента, до която измерената
съвпада с реалната позиция на обекта в пространството.
Индикаторът за повторяемост
сравнява различните стойности за
дадена позиция, измерени от сензора във времето. Линейността на
датчика корелира със степента на
отклонение от линейното поведение
на изходния сигнал, измерено в целия
му изходен обхват.
Освен тези базови параметри при
избор на сензор за позиция често се
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вземат предвид и други негови характеристики, например размерите и
теглото, типът на данните от измерването (абсолютна или инкрементална позиция), диапазонът на работната температура, устойчивостта
на агресивни среди (с наличие на влага, запрашаване, замърсяване, химикали, вибрации, удари) и др. Не са за
подценяване, разбира се, и фактори
като цената на устройството и
възможностите за лесен монтаж.

Типове, предимства и
приложения
В зависимост от типа на движението на детайла/обекта, чиято позиция измерват, тези датчици могат
да бъдат обединени в три по-обширни категории – линейни, ротационни
и ъглови. Пазарът предлага богато
разнообразие от модели, базирани на
различни технологии, най-популярни
сред които са: потенциометричните
(съпротивителните), индуктивните,
капацитивните, магнитните (чиято
работа се основава на ефекта на Хол),
магнитостриктивните, оптичните
и фиброоптичните, ултразвуковите
и вихровотоковите.
Сред основните предимства на
потенциометричните датчици например са достъпната им цена и

високата им точност. Променливите диференциални трансформатори
за измерване на линейни премествания (linear variable differential transformer, LVDT) и на ъгъл на завъртане
(rotary variable differential transformer,
RVDT) са популярни със своята прецизност и възможност за работа в
тежки промишлени среди, тъй като
са високоустойчиви на различни агресивни условия.
Оптичните сензори също се отличават с отлична точност в съчетание с висока разделителна способност, която е ключова в редица
съвременни приложения. Магнитните сензори и датчиците на Хол пък
са подходящи за среди с наличие на
влага или за работа в контакт с
течности, включително в тежки
индустриални условия. Магнитостриктивните устройства за измерване на позиция отново попадат
в категорията на високоточните
прибори за агресивни среди, като се
характеризират с прецизно отчитане при големи работни разстояния
между датчика и обекта.
Сензорите за положение са ключови компоненти от системите за
автоматизация на технологични
процеси в множество сектори на
съвременната индустрия. Сред тра-
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диционните им приложения са системите за управление
на основно и спомагателно промишлено оборудване, например на конвейерни ленти. При тях датчиците за положение изчисляват дали придвижваните компоненти
или изделия са на правилната позиция за прилагане на
последващо автоматизирано действие върху тях – боядисване, нанасяне на лепило, пълнене и т. н. Ако вземем
предвид една пълначна линия в производството на напитки или пък във фармацевтичната промишленост и
си представим малките диаметри на бутилките и шишенцата, ще имаме ясен пример за ролята на сензорите
за положение, чиято безпроблемна работа в случая би
елиминирала риска от разливане на съответната субстанция и всички свързани с това загуби и разходи.
В автомобилостроенето датчиците за позиция обезпечават критични задачи при конструирането и експлоатацията на двигателите като позиционирането на коляновите валове или дроселите. Извън промишления сектор тези устройства са популярно решение в автомивки, системи за управление на трафика, автоматизирани
паркинги, асансьорни системи, медицинско оборудване
(например за ядрено-магнитен резонанс), в сферата на
видеонаблюдението и др.

Съпротивителни и индуктивни сензори
Потенциометричните сензори за позиция измерват
движението на обект чрез напрежението между свързания с него плъзгач и един от фиксираните изводи на
датчика. Технологията е подходяща както за линейни,
така и за ъглови премествания. Сред предимствата на
тези устройства са тяхната висока прецизност и сравнително ниската им цена благодарение на несложното
им устройство и липсата на необходимост от допълнителен електронен блок за обработка. В конструкцията
на сензорите от този тип влизат различни видове потенциометри, чиито пътеки могат да бъдат изработени от металокерамика, тел, карбон или пластмаса.
Потенциометричните датчици са с ниска повторяемост на измерванията и често са податливи на износване, не се отличават с висока устойчивост на вибрации,
навлизане на прах и чужди тела в корпуса, както и на
екстремни температури. Това ги прави неподходящо
решение за приложения в агресивни промишлени среди. В
допълнение, ограничението в размера на устройството,
обусловено от неговия дизайн, лимитира и обхвата на
измерване на линейното или ъглово преместване.
Индуктивните сензори за положение са сред най-старите типове датчици в този сегмент, но все още са и
сред най-популярните в практиката. Такива са споменатите по-горе променливи диференциални трансформатори за линейни премествания (LVDT). Те позволяват прецизни измервания с висока разделителна способност и чувствителност, както и с добра линейност в рамките на
измервателния обхват. При тях триенето е елиминирано, а корпусът им може да се запечата херметично, което ги прави подходящи за тежки индустриални условия.
Специализираните трансформатори за ротационни премествания (RVDT) функционират въз основа на идентичен
принцип като LVDT сензорите, но се различават от тях
по някои конструктивни специфики. И двата типа са
надеждни и издръжливи, като позволяват отдалечаване
на системата за обработка на сигнала от сензора. Те
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обаче са сравнително скъпи, обемни и
с по-голямо тегло от останалите
видове датчици за позиция.

Вихровотокови и
капацитивни датчици
Вихровите токове са индуцирани
токове, които възникват в проводим
материал в присъствието на променливо магнитно поле и са резултат от
закона за индукция на Фарадей. Те
протичат в затворени контури и от
своя страна водят до генериране на
вторично магнитно поле.
Вихровотоковите датчици за положение са предназначени за работа
с електропроводими обекти. Повечето от моделите на пазара на практика функционират като сензори за
близост, които регистрират приближаването на обект към точката, в
която е позиционирано измервателното устройство. Действието им
се ограничава до измерване на положение, тъй като могат да изчислят
приблизителното разстояние между
обекта и датчика, но не и в каква
посока е позициониран обектът спрямо датчика.
Капацитивните сензори за позиция регистрират промени в стойността на капацитета, като на тяхна
база установяват позицията на из-
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мервания обект. Чувствителните
им елементи се състоят от две пластини, разделени една от друга с диелектричен материал. Има два основни метода, които се използват
за регистриране на позицията на
обект с помощта на капацитивен
датчик за положение – чрез изменение на диелектричната константа
на чувствителния елемент или чрез
промяна в площта на припокриване
на пластините му. Тази технология
също е подходяща за измерване на
движение както в линейно, така и в
ъглово направление.

Магнитостриктивни
сензори и датчици
на Хол
Феромагнитните материали като
желязо, никел и кобалт проявяват
свойство, известно като магнитострикция, което означава, че материалът променя размера или формата си в присъствието на приложено
магнитно поле. Магнитостриктивните датчици са подходящи за агресивни работни условия, а точността на
измерванията им нараства с дължината на вълновода. Следователно те
са по-точни за измерване на премествания от порядъка на няколко метра. Сензорите от този тип не се

отличават с висока чувствителност
към вибрации, удар или температури
до 100°C. Въпреки това, тяхната
точност може да бъде повлияна от
температурните промени, а цената
им е сравнително висока.
Поначало магнитостриктивните
сензори са предназначени за измерване на линейна позиция. Те могат да
бъдат допълнително оборудвани с
различен брой позиционни магнити,
за да предоставят информация за местоположението на множество детайли по една и съща ос. Датчиците
в този сегмент са безконтактни и,
тъй като вълноводът обикновено се
помещава в тръба от неръждаема
стомана или алуминий, могат да се
използват в приложения с наличие на
прах и замърсявания.
Магнитостриктивните сензори
за положение могат да функционират, дори ако има бариера между
вълновода и позиционния магнит, при
условие че бариерата е направена от
немагнитен материал. Те се предлагат с различни изходи, включително
за постоянно напрежение, ток, ШИМ
сигнали (широчинно-импулсна модулация) и цифрови импулси от типа
„старт – стоп“.
Магнитните датчици за положение, известни още като датчици на

юни 2022

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2022

37

автоматизация
Хол, се използват за определяне на
позиция чрез измерване на магнитното поле на магнит или магнитна
лента. Могат да бъдат използвани
например за измерване на позицията
на бутало в цилиндър. Тези сензори
обикновено са по-тежки от аналозите си, но не са високочувствителни
към наличието на течности или прах
в работната среда. Въпреки това са
уязвими при удар и могат да бъдат
засегнати от магнитни смущения,
особено такива, причинени от близостта на електрически проводници.

Оптични, фиброоптични
и ултразвукови сензори
Фиброоптичните датчици за позиция включват оптично влакно с набор
от фотодетектори, разположени във
всеки от краищата му. Към обекта,
чието движение се наблюдава, е прикрепен източник на светлина.
Оптичните сензори са предназначени за изчисляване на позицията и
линейното или ъгловото изместване на подвижни детайли. Те могат
да бъдат абсолютни или инкрементални. Абсолютните се задействат
с включване на захранването и позво-
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ляват измерване на броя извършени
обороти при ротационно преместване. Инкременталните сензори функционират на базата на референтна
позиция. След прекъсване на захранването системата за обработка на
данни трябва да изчака енкодерът да
изпрати информация, съответстваща на референтната позиция, за да
се отчетат правилно данните за
ъгловото изместване.
Оптичните сензори за ротационно изместване включват светодиоди, които позволяват да се проследи
движението на непрозрачен диск,
набразден с полупрозрачни сегменти.
Датчиците за линейно положение
могат да бъдат с въртящ се кабел
(монтиран на макара и свързан към
детайла, чиято позиция трябва да се
определи) или да включват градуирана скала и четяща глава за определяне на позицията.
По традиция моделите от този
тип се отличават с кратки времена
за реакция, висока точност и резолюция, която кореспондира с броя сигнали, изпратени при едно завъртане на
ос. Точността съответства на толеранса за всеки изпратен сигнал.

Оптичните сензори за положение
са крехки и чувствителни към удари,
вибрации, навлизане на чужди тела в
корпуса (прах, масло и др.) и екстремни температури. Подходящи са за
високоточни приложения, например
при производството на електрически компоненти или системи за медицински анализ.
Ултразвуковите датчици за позиция излъчват високочестотна звукова вълна, генерирана обикновено от
пиезоелектричен кристален преобразувател. Вълната се отразява от
измервания обект обратно към преобразувателя, където се генерира
изходен сигнал. Сензорите в този
клас могат да регистрират близост
или да измерват положение. Сред
основните им предимства е възможността им да работят с широк набор от обекти от различен материал и с разнородни повърхности. В
сравнение с повечето от останалите типове датчици за позиция, те
могат да работят с по-малки обекти на по-големи разстояния. Устойчиви са на вибрации, шумове от околната среда, електромагнитни смущения и инфрачервени лъчения.
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фирмена публикация

Аутомотив Клъстер България иновации и предизвикателства

Аутомотив Клъстер България (АКБ) е създаден през юли
2012 г. като неправителствена организация, която представлява интересите на автомобилните производители,
доставчици и организации, предоставящи услуги в областта на автомобилната индустрия. Той стимулира връзките между своите членове и подпомага развитието на техния бизнес и конкурентоспособност чрез участието в съвместни международни проекти и професионални програми за
квалификация.
През последните няколко години автомобилната индустрия е една от най-бързо развиващите се и перспективни
индустрии в България. Съставлява над 4% от брутния вътрешен продукт на България. Броят на заетите в нея непрекъснато нараства, като създава както работни места за високообразовани кадри, така и такива, за които не се изисква
висока квалификация. На територията на страната функционират над 100 производителя на компоненти и авточасти, като голяма част от чуждите инвеститори имат планове или вече са в етап на изграждане на втори или трети
местен завод.
Компаниите, част от автомобилния сектор в страната, са предимно първо, второ и трето ниво доставчици,
чиято дейност не е единствено обвързана с автомобилната индустрия. Застъпени в продуктовия микс на компаниите, ангажирани с производствена дейност, са лагери,
кабели, климатични системи, горивни, въздушни и маслени филтри, акумулатори, зъбни колела, втулки, пружини,
автомобилни алтернатори, стартери, бутала, бутални
пръстени и болтове, лостове за мигачи и чистачки, цели
модули на волани, уплътнителни системи, газови инжекционни системи и модули, алармени системи, електрически инсталации, сензори за въздушни възглавници, тапицерии за автомобилни седалки и други.
Продукцията е предназначена за водещи брандове в сектора на автомобилостроенето, като Аudi, Mercedes-Benz,
BMW, Mini Cooper, Porsche, Bentley, Lamborghini, Ford,
Nissan, Seat, Alfa Romeo, Volkswagen, Volvo, Renault,
Mitsubishi, Skoda, Fiat, а отскоро и за американската Tesla.
Над 90% от сензорите на въздушните възглавници в европейските автомобили са произведени в България - отличителен пример за успешно развитие и налагане на специфично производство, което е част от автомобилната индустрия.
Като най-привлекателни за инвеститорите от индустрията се явяват районите, в които нивото на безрабо-
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тицата е високо, но същевременно има и голям брой завършили студенти от технически специалности.
Карта на изследователската и развойна дейност в автомобилната индустрия в България

Източник: Automotive Cluster Bulgaria

Иновационен потенциал
Проучванията показват, че склонността на българските фирми за иновации е в пряка връзка с разходите им
за НИРД и свързаните с това инвестиции в технологична
инфраструктура, независимо дали фирмата е нова на пазара или не.
В едни и същи сфери България показва едновременно
съществени силни и слаби страни, факт, който определя
иновационната система на нашата страна като небалансирана. А практиката на иновационните лидери показва, че балансираната иновационна система е условие
за успех. Предвид логиката на RIS3 стратегията се фокусира върху идентифицирането на силните страни и тематичните области с потенциал за растеж. Водещата
роля при определяне на нивото на иновативност има използването на ИКТ; на второ място се нарежда прилагането на бизнес и маркетингови стратегии в управлението; на трето място е позиционирано развитието на човешките ресурси. По-широкото прилагане на добри практики води до по-висока иновативност. Вторият по зна-
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фирмена публикация
чение фактор, определящ нивото на иновативност, е
достъпът до финансиране. На трето място при определянето на нивото на иновативност се нареждат интернационализацията и активността по отношение на интелектуалната собственост.

Важен елемент е реализиране на
концепцията "Икономика, базирана
на знанието"
Иновацията, генерирана на базата на научните изследвания е важен фактор за обществения прогрес и за растежа на
икономиката. Науката е основен фактор, изтласкващ напред
границите на технологичното развитие.
Знанието, генерирано от научноизследователски институти, се разпространява по различни канали - мобилност на академичния състав, научни публикации, конференции, изследвания по договори с индустрията и патентоване на университетски открития и т.н.
Едно от последствията е, че иновацията обикновено
се случва на границата или в зоната на пресичане на различните дисциплини. България трябва да засили взаимодействията между учените, работещи в различни области, за да може да се възползва от тази тенденция. Тези
обстоятелства създават конкурентен натиск, всъщност
съревнованието е толкова напрегнато, че държавите са
длъжни да инвестират и да се движат напред просто за
да не изостанат от относителната си позиция. Страни
като България имат необходимост от жизнена научноизследователска система, която е международно свързана.

Приоритетни направления в
Иновационната стратегия на
Аутомотив клъстер България
• производство на базови елементи, детайли, възли и
оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв
• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи с акцент върху транспорта и енергетиката
• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения
цикъл на индустриални машини, уреди и системи
• системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството
• вграждане на роботизирани системи с изкуствен интелект
• създаване на съвременни информационни комплекси за
автономни енергийни системи
• роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3D моделиране на роботизирани автоматизирани системи
• проектиране и производство на високотехнологични
продукти
• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и
екомобилност, модели и технологии, базирани на водород, безотпадни технологии, технологии и методи за
включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Източник: Национален Статистически Институт

Предизвикателства и проекти,
свързани с мобилността на
бъдещето:
• Autonomous Driving: Създаване на изпитателно трасе
за автономни автомобили.
• 5G Lab: Съвместно създаване и управление на първата
експериментална 5G Лаборатория на територията на
София Тех Парк, която да работи в синергия с планирания дата център със суперкомпютър отново там. Технологията е жизнено необходима на всички компании,
които разработват технологии за автономно шофиране, предполагащи обмен на огромни количества данни.
• Създаване на инкубационни програми, които стимулират повече български компании да навлизат в системата на автомобилните доставчици, първите успешни примери са вече налице.
• Ad-hoc подкрепа за големи Tier 1 доставчици.
• The Square - Automotive R&D Center в Sofia Tech Park.
Създаване на център от национално значение за софтуерни разработки в света на свързаността и автономното управление.
• Стимули за производство, дистрибуция и използване на
електроавтомобили.
• Инициативи свързани с рекламиране, намиране и създаване на квалифициран персонал за автомобилната индустрия:
- Висшите технически училища с профил Мехатроника.
В този процес ключова роля има Технически университет - София, с който ACB вече има съвместни проекти. Кооперация с Технически университет - Виена
(https://www.tuwien.at/), член на Automotive Cluster
Bulgaria.
- Партньорство с Министерство на образованието с цел
ускорено развитие на програмата за дуално образование в България, водещи компании в тази сфера за членове на ACB, като FESTO, Standard Profile и др.
- Идентифициране на конкретни технически училища в
градове като София, Пловдив, Бургас, Русе, Видин, Враца и др. и старт на конкретни програми с тях.
- Реализиране на регионални центрове по компетентност в гр. Видин, в гр. Бургас, гр. София, гр. Пловдив, гр.
Варна и гр. Благоевград.

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ
КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.
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машини

Двушпинделни
стругове
Производителност, разходи за единица продукция, гъвкавост и качество - всички тези ключови променливи в струговането на метални изделия могат да бъдат положително повлияни посредством инвестицията в двушпинделен струг
При двушпинделните системи са възможни различни конструкции в зависимост от разликите в параметрите и мощността между основния и допълнителния шпиндел
При струговете с ЦПУ стават все по-популярни конфигурациите с два идентични огледални
шпиндела, които реално удвояват капацитета за обработка

П

роизводителност, разходи за
единица продукция, гъвкавост и качество – всички тези ключови променливи в струговането на метални
изделия могат да бъдат положително повлияни посредством инвестицията в двушпинделен струг. Системите от този тип повишават производствената ефективност, като
редуцират ръчното зареждане и
отнемане на заготовки между различни машини с помощта на автоматизирани технологии за трансфер
на детайлите от патронника на
първия шпиндел към този на втория
за довършителни операции.
Първоначално двушпинделните
конструкции са се считали за рентабилно решение само във високообемни производства, като автомобилостроенето например. С развитието
на технологиите обаче машините
от този тип все по-масово навлизат
в специализирани сегменти като
космическия сектор, производството на медицински изделия, потребителски продукти и т. н.

Възможности при
конструкцията
При двушпинделните стругове са
възможни различни конфигурации в
зависимост от разликите между основния и допълнителния шпиндел.
Двата могат да бъдат с еднаква
мощност, идентичен патронник и
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проходен отвор или вторият да е с
по-малки параметри в сравнение с
работния. При някои типове стругове двата шпиндела са челно разположени един срещу друг, което позволява лесен автоматизиран трансфер
и почти непрекъсната обработка на
детайли в рамките на една и съща
машина. В останалите варианти,
при които шпинделите не са с такова взаимно разположение, са необходими портална система или ръчно зареждане на заготовките. При струговете с ЦПУ стават все по-популярни конфигурациите с два еднакви по
своите спецификации шпиндела, които реално удвояват капацитета за
обработка.

Струговите операции на основния
шпиндел се извършват по осите X и
C с възможности за т. нар. „live
tooling“ обработка, при която задвижван от ЦПУ блока и револверния супорт допълнителен шпиндел извършва вторични операции върху
детайла, но той остава ориентиран
към основния работен шпиндел. С цел
допълнително увеличаване на производителността машините с такава конструкция могат да бъдат оборудвани със системи за роботизирано обслужване, които подават и разтоварват готовите изделия, или със
стандартни механзими за подаване
на прътов материал – когато обработващите цикли са дълги и не изис-
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машини
кват надзор от оператор.
При системите с функции за автоматичен трансфер
на заготовките между двата шпиндела е възможно производството на готов продукт, обработен от всички
страни, с помощта на довършителни операции в осево
в радиално направление като пробиване или нарязване на
резби. Така детайлът реално не търпи продължителен
престой, очаквайки последващата довършителна обработка на друг, а бива произведен в един единствен цикъл,
което значително намалява разходите за изработка на
единица изделие.
Извършвана обикновено на две или три отделни машини, тази последователност от операции може да бъде
изпълнена наведнъж и с по-малка продължителност, което драстично съкращава периода до пазарната реализация на готовите продукти. Допълнително предимство
при двушпинделната обработка на един и същи струг са
устойчивото качество и последователност на изделията, благоприятствани от елиминираната необходимост
заготовката да се захваща и мести многократно на
различни работни станции. Сред съществените ползи
от технологията са и по-стриктното управление на
процеса и оптимизираният качествен контрол.
С цел постигане на по-продължителни периоди на автоматизирана работа без надзор в съвременните програмни управления все по-често се залагат инструменти за мениджмънт на инструменталната екипировка,
които позволяват организиране на различни групи от инструменти, наблюдение на състоянието им и степента
на износване и автоматична подмяна на тези, които са
в края на жизнения си цикъл. Плавната непрекъснатост

на обработката в рамките на продължително време
допринася за по-добро качество на крайните повърхности и по-прецизен контрол на толерансите. В допълнение
към тези решения често се използват платформи за прогнозен мониторинг на инструмента, „plug-and-play“ екрани за визуализация на работните процеси и роботизирани системи за обслужване, свеждащи до минимум загубите на време и ефективност.

Програмиране и синхронизация
Добавянето на втори шпиндел към работната конфигурация на пръв поглед усложнява програмирането за обработка на детайли, но реално приложенията от този
тип се нуждаят основно от повече внимание. Основен
принцип е, че при допълнителния шпиндел въртенето и
посоката на траекторията на инструмента са огледални спрямо тези на основния, така че операциите по оста
Z се задават с позитивни стойности вместо от нулеви
до отрицателни. Повечето съвременни платформи за
ЦПУ разполагат с възможности за автоматично огледално копиране на програмата за обработка с основния
шпиндел в тази на допълнителния, когато двата са с
идентични параметри и мощност.
Интегрирането на повече функции, инструменти и
обработващи операции в една и съща машина позволява
икономично производство на широк асортимент от завършени изделия в по-малки партиди. Предизвикателство в
такива приложения е пълната синхронизация между движенията на двата шпиндела, основните и довършителните операции, за да се елиминират по-продължителните
периоди на изчакване и загубите на ефективност. С цел
гарантиране на устойчиво и последователно качество на
повърхностите на готовите изделия се препоръчва използване на постоянна скорост на обработка. Основният
и спомагателният шпиндел е необходимо да разполагат
със съответстващи помежду си патронници и достатъчно мощност и въртящ момент, за да е възможна рентабилната обработка в комбинирана конфигурация. Подходящи за автоматично синхронизиране на ниво програмно
управление са операции като струговане или фрезоване
по оста C, при които е възможно намаляване наполовина
на времето за ускорение в едновременната двушпинделна обработка на дълъг детайл.
Съвременните стругови машини и центри в двушпинделна конфигурация се оказват изключително лесни за
автоматизиране, особено в конструкциите с повече от
една револверна глава. Сред популярните и относително прости, но високоефективни средства за автоматизация, са механизмите за подаване на прътов материал,
които позволяват синхронизирана и плавна основна и
финишна обработка на детайла до получаването на готово изделие. Често се добавя и специализирана система за разтоварване на обработените детайли от спомагателния шпиндел, което елиминира необходимостта
от операторски надзор.

Предимства на двушпинделните
стругове
Редица производители считат за добро решение по
посока увеличаване на ефективността и производителността да заложат на по-прецизен и мощен шпиндел.
Струговите машини с такъв профил обаче често се
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машини
оказват по-деликатни и сложни за
програмиране, като в допълнение се
характеризират с по-тромав процес
по зареждане и отнемане на готовите детайли. Вместо да се инвестира в по-мощен основен шпиндел,
експертите препоръчват да се
търси същото високо ниво на прецизност при обработка посредством двушпинделна конфигурация
с ЦПУ. При нея обработката на практика е непрекъсната, като времето за пренастройка на детайла се
компенсира от възможностите за
довършителна обработка в единединствен работен цикъл, гарантирайки нулеви загуби на ефективно
време.
Сред основните ползи за металообработващите предприятия, взели
решение да закупят комбинирана двушпинделна стругова конфигурация,
са удълженият сервизен живот и поефективното оползотворяване на
наличното пространство. Първото
се постига благодарение на разпределянето на работното натоварване и износването на инструменталната екипировка между двата шпиндела, а второто – вследствие на
възможностите за използване на
една машина за обезпечаване на функционалността на две или три отделни системи.
Ценовата разлика между едношпинделните и двушпинделните конфигурации в наши дни вече не е толкова отчетлива, особено когато се
вземат предвид периодите на
възвръщаемост, икономиите от разходи за труд и престои. Сумиране-
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то на стойността на няколко отделни машини и/или вертикален обработващ център пък тотално накланя везните в полза на мултифункционалните системи.
Добавянето на допълнително
шпинделно устройство дава на
струговата машина възможност да
обработва всички шест страни на
многостенните детайли без пренастройка на друга работна станция.
Спомагателният шпиндел директно
захваща изделието от основния, за
да започне довършителната обработка веднага след основната. Ако
продуктът изисква кръстосано пробиване или други комплексни операции, които не могат да бъдат изпълнени със стандартна стругова установка, инвестицията в мултифункционално решение става все по-ат-

рактивна за металообработващите
цехове.
В допълнение към системите за
синхронизирана основна и довършителна обработка, на пазара се предлагат и решения с три или четири
напречно монтирани около основния
шпиндел модула с независимо програмиране и револверна глава с „live
tooling“ функции, които обезпечават
задачите по пробиване и фрезоване.
Така едновременно върху заготовката могат да работят пет независими един от друг инструмента, докато тя е захваната към основния
шпиндел, а в последствие да бъде
преместена към спомагателния, където един по един инструментите да
извършват необходимите финишни
операции. По този начин се постига
изключително бърза цялостна изра-
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ботка на готови метални изделия с
минимум пренастройка по модела
„one-and-done“ (в преносен смисъл – „в
една стъпка“), която е водеща технологична тенденция в съвременната металообработка. Основна причина за популяризирането й е търсенето на персонализирани продукти
в по-малки и дори единични партиди,
за чиято изработка са необходими
рентабилни и ефективни решения.

Алтернативни решения
В миналото мултифункционалните стругове се използваха само за
производствени сценарии, в които
фрезоването отнема по-малко от
една пета от общото време за обработка. Модерните револверни глави са значително по-мощни и с много по-висок въртящ момент в „live
tooling“ приложения, което прави
възможно рентабилното изпълнение
на програми с микс от стругови и
фрезови операции в еднакво съотно-
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шение. На една такава машина могат да бъдат обработвани например
призматични детайли, при които
отрязването е единствената стругова операция. Това е факт благодарение на наличието на „същински“
фрезов шпиндел на шарнирна глава
(по оста B) за постигане на пълна
петосна функционалност. Зъбните
предавки и държачите, необходими за
задвижване на множество инструменти в главата, водят до по-ниски
скорости и по-малък въртящ момент
от сравнително компактните мотор-шпиндели.
Интересен е случаят с изпълнението на стругови операции във високообемни производства, където едношпинделните конфигурации понякога се доказват като по-ефективно
решение. Закупуването на няколко
сравнително евтини машини с единично шпинделно устройство – всяка, специализирана за специфична
задача, може да позволи балансиране

на работните цикли, така че да са
напълно синхронизирани. Така се елиминират драстичните загуби на
време и ефективност. Същевременно фрезовите операции могат да
бъдат стандартно изпълнявани на
отделни конфигурации с роботизиран трансфер на детайлите между
отделните станции, което донякъде
компенсира многократната пренастройка. Като резултат може да се
постигнат продължителности на
работните цикли, идентични с тези
при едновременна обработка с три
или четири шпиндела. За някои предприятия, чиято производствена програма традиционно е в големи партиди и при които разположението и
синхронизацията на отделните машини са внимателно и детайлно планирани, подобна конфигурация би
могла да се окаже икономически ефективна.
Важно е да се отчетат обаче разходите за инструментална екипировка, включително честотата на
подмяна при износване, които често
са значително бюджетно перо. Всяка отделна машина се нуждае и от
съответните захващащи системи с
въртящи се работни маси за фрезовите операции. Ако се наложи и промяна в дизайна на изработваното
изделие, преоборудването на цялата
система би отнело прекалено много
време и разходи, за да е рентабилно.
Мултифункционалните стругове
за двушпинделна обработка, от друга страна, изискват само два комплекта универсални челюстни патронници, които дори не е задължително
да подлежат на подмяна при промени
в дизайна. В допълнение автоматизацията на такива системи е значително по-лесна и ефективна и изисква
доста по-малка инвестиция.
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Пропорционални
вентили
Пропорционалните вентили всъщност са революционна технология, която позволява изключително прецизно позициониране и управление на всякакви обеми и потоци
Едно от първите неща, които трябва да се съобразят, е обхватът, в който ще работи
вентилът
Пропорционалните вентили за регулиране на налягането сега предлагат много по-висока
гъвкавост, като обособяват отделни зони на налягане

М

етодите за контрол на налягането и потока чрез пропорционални технологии позволяват да се
надхвърлят възможностите на конвенционалната пневматика. Продуктите, разработени въз основа
на пропорционални технологии, оптимизират скоростта и прецизността на процесите за управление
на дебит, налягане или позициониране.
Пропорционалните вентили намират редица приложения в машини,
производствени процеси и хидропневматични системи. Особеност
при тях е, че те изменят изходното
налягане или дебит на флуида в съотношение, равно на изменението на
входното налягане или дебит, например ако входното налягане се удвои,
тогава изходното също ще се удвои.
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Много от тях са програмируеми,
разполагат с вградена диагностика,
което ги прави много подходящи за
проектиране на системи, приложими
за Industry 4.0.

Надежден контрол на
налягането и скоростта
Пропорционален вентил се използва на места, където налягането и
дебитът трябва да се променят не-
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прекъснато. Той може да се разглежда като комбинация от задействащ
хидравличен вентил с електронно
управление или хидравличен вентил,
който се задвижва електрически от
пропорционални соленоиди. Пропорционалните вентили могат да се използват за промяна на дебита или налягането в зависимост от входния електрически сигнал, затова е изключително важно електронният компонент да е свързан правилно с вентила. Така пропорционалният вентил
може да замени множеството други
вентили с фиксиран дебит и клапани
за налягане в точките, където е необходим контрол – ускоряване и забавяне. Управлението на пропорционалните вентили освен чрез електрически сигнал може да се осъществява и с
широчинно-импулсна модулация.
Бързата динамична реакция, високата точност на повторение, краткото време за превключване и стабилно регулиране – тези характеристики могат значително да подобрят качеството на продукта, като
осигурят прецизно регулиране и контрол на променливите в процеса.
Технологиите зад новите пропорционални вентили могат да предоставят безкрайно точно регулиране на
налягането и по този начин на силата или скоростта на потока, позволявайки на потребителя например да
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задава предварително налягания, скорости на буталата и скорости на
въртене по електронен път.
Пропорционалните вентили всъщност са революционна технология,
която позволява изключително прецизно позициониране на изпълнителни бобини, като по този начин се дава
възможност за управление на всякакви обеми и потоци. Тези безкрайни
възможности за позициониране на
бобините се постигат чрез соленоиди с контрол на хода или на силата.
Неограничените възможности за
промяна на позицията се реализират
със залагане на много малки стъпки
на изменение, за да се осигури контрол на дебита/скоростта, както и
функции за управление на посоката,
като регулирането може да се извършва с един вентил, вместо да се
изискват отделни вентили за посока и скорост. Другото основно предимство е, че когато се изисква повече от една скорост, различните
скорости се постигат чрез промяна
на подавания електрически сигнал. Не
са необходими допълнителни хидравлични компоненти.
Пропорционалните регулатори с
електронно контролиране могат да
управляват характеристиките на
ускорение и забавяне. Тези функции
предоставят разнообразие от машинни цикли, безопасно управлявани

при по-високи скорости, но с контролирано стартиране и спиране. Регулираното ускорение и забавяне
водят до подобрени общи цикли на
машината и производителността.
Бобината на стандартен 2-пътен
пропорционален вентил, управляван
чрез соленоид, се премества в новото си положение с висока скорост.
Бързата смяна кара задействащия
механизъм да реагира рязко при стартиране и да предизвика ударно натоварване при спиране. Скоковете на
налягането могат да доведат до повреда на машината и да повлияят
неблагоприятно на линиите, причинявайки течове.
Вентилите с хидравлично амортизирано движение на бобината забавят скоростта на превключване и намаляват удара при някои приложения.
Въпреки това много машини се нуждаят от променлива скорост на превключване, за да отговарят на променящите се изисквания за мощност
и работа.

Избор на пропорционален
вентил
Едно от първите неща, които
трябва да се съобразят, е обхватът,
в който ще работи вентилът, т.е.
какво трябва да е максималното и
минималното налягане на пропорционалния вентил. Също така е необхо-
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димо да се знае в какъв диапазон ще са стойностите на
дебита, с който ще се сблъска той.
При вентилите със зададени статични параметри на
налягането или дебита има фиксирана стойност, която
се изменя рядко. Типично приложение за този тип е
точковото заваряване, при което чрез вентила се контролира налягането към цилиндъра, който прилага силата
на притискане. Налягането се задава в зависимост от
вида и дебелината на заварявания материал и остава
непроменено, докато машината не бъде настроена за
различен материал.
Тази технология се използва и при тестване за течове, като се прилага фиксирано налягане към компонент,
за да се провери издръжливостта му. Обикновено налягането ще бъде фиксирано за конкретен тип компонент,
но има възможност за регулиране при промяна на приложението.
При вентилите със зададени динамични параметри на
налягането и дебита техните стойности се променят
с висока честота. С такива пропорционални вентили се
регулира налягането на различни видове цилиндри, свързани със системи за управление, които изискват постоянна корекция на налягането във времето, за да се извършват различни движения и премествания. Те са много подходящ избор за приложения за изпитване на материали, при които изходното налягане на вентила се увеличава постоянно, за да се установят граничните стойности на издръжливост на материала.
Когато налягането или дебитът се променят с ниска
честота, вентилите типично се използват в приложения в козметичната, фармацевтичната и хранителновкусовата промишленост, например в системи за пълнене, при които, когато контейнерът, който се пълни, се
приближава до необходимото ниво на пълнене, вентилът
регулира скоростта на потока, като я намалява, така че
пълненето да завърши плавно. Регулирането на потока
газ при газови горелки е друго приложение, което използва този тип вентили.
Още една важна характеристика, която трябва да се
дефинира преди избора на вентил, е начинът, по който
потребителят желае регулирането да се извършва, независимо дали става дума за задаване на стойност на
налягане или дебит. Някои вентили позволяват да се
регулира зададената точка чрез изпращане на аналогов
контролен сигнал по захранващите кабели или чрез използване на някакъв вид комуникации посредством полева шина. Други разполагат с локален интерфейс. Трети
дават възможност за комуникация с устройството чрез
компютър и RS 232 интерфейс. Това позволява да се
осъществи много прецизна настройка.
Освен това при проектирането на една автоматизирана система трябва да се вземе предвид начинът на
действие на вентила, който се изисква от системата.
Най-често използваната технология за управление на пропорционалните вентили са пропорционални соленоиди. В
този случай позицията на вентила се регулира въз основа на подавано различно напрежение в бобината. Колкото по-високо е напрежението, толкова по-силно е магнитното поле, което задвижва шпиндела на вентила.
Този тип управление позволява много кратко време на
реакция и много ниска стойност на хистерезиса.
Импулсните соленоиди използват малки електромаг-
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нитни клапани, които повишават и намаляват налягането в контролна камера, позволявайки на вентила да се
отваря и затваря.
Благодарение на изключително компактния размер на
пиезоелектричните елементи пиезоелектрично задвижваните вентили са идеални за използване в преносими и
настолни машини като медицинско оборудване, измервателни системи и газови анализатори. Вентилите
имат много ниска консумация на енергия и дори могат
да се захранват от батерии или слънчеви панели.
При по-голям капацитет и по-голям дебит може да се
използва пневматично задвижване и управление на пози-
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ционирането. Чрез пропускане и изпускане на пневматичния поток от
диафрагма или цилиндър може да се
управлява работата на много по-големи вентили.

Пропорционални
технологии за
съвременни системи за
автоматизация
Нарастващото значение на универсалността на компонентите за
регулиране в индустрията е една от
тенденциите, очертаващи изискванията към новите поколения пропорционални вентили и вентилни острови за автоматизация. Изключително практични са решенията със
свързване чрез полева шина, които
могат да комуникират на множество езици със системи за полеви
шини и системи за автоматизация
на различни производители.
Друг важен етап в развитието на
технологиите за пропорционално
регулиране е възможността за побърза конфигурация. Предлага се повисока надеждност и по-бързо планиране и конфигуриране чрез модули,
представляващи макро библиотеки,

50

даващи възможност за анализ и моделиране в различни CAE софтуерни
продукти за анализ и моделиране.
Новите технологии и иновативните продукти дават много възможности за персонализирани приложения.
Пропорционалните вентили за регулиране на налягането сега предлагат
много по-висока гъвкавост, като обособяват отделните зони на налягане. Вентилът за регулиране на налягането, интегриран във вентилни острови, дава възможност за дистанционно контролирано регулиране на
налягане за дадена зона, с което допринася за повече гъвкавост в много
процеси. Например пропорционалният управляващ вентил позволява да
се зададат няколко статични налягания чрез мултиплексиране при ниска консумация на въздух.
Едно от най-компактните решения, което се предлага на пазара, са
дигиталните пропорционални сервовентили с директно действие. Те са
подходящи за монтаж върху DIN шина,
а електронната платка е интегрирана в тялото на вентила. Някои модели са с усъвършенствана конструкция
със система за управление на въртящ

се плунжер с обратна връзка.
Също така съвременните пропорционални вентили, използвани в автоматизацията, се отличават с
цифрово управление, интегрирани
сензори за налягане и каскадно управление, функции за диагностика, висока точност на повторенията, с превключване на изхода за задействане
на спиращ механизъм, със сервопневматични приложения и много други
характеристики, повишаващи надеждността и гъвкавостта в различни
конфигурации.
Двупътни нормално затворени
вентили с директно действие, без
обратна връзка служат за контрол
на дебит, включително и при вакуум,
когато се изисква управление на дебита например при отворен контур,
с газови смеси, за контролиране на
свободен поток или при изпразване
на контейнери чрез вакуум.
Пропорционалните вентили могат да бъдат свързани помежду си,
като изходът от един се използва
като вход към друг. Така се осигурява компактно и рентабилно решение
за контролиране на налягането или
скоростта при ниски дебити.
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Системи за
UV дезинфекция
в ХВП
С помощта на UV системи могат да бъдат надеждно дезинфекцирани оборудването,
повърхностите и технологичните потоци вода и въздух в ХВП, а също и самите хранителни
продукти
Глобалният пазар на оборудване за UV дезинфекция се равнява на 4,8 млрд. щатски долара
през изминалата година и се очаква да регистрира почти двоен ръст до 2026 г., достигайки
9,2 млрд. долара
Мобилните UVC системи са мощно, гъвкаво и рентабилно средство за контрол на вредните
микроорганизми със сравнително кратък период на възвръщаемост на инвестицията

В

контекста на глобални социално-икономически фактори като
пандемията от коронавирус и климатичните промени съвременната индустрия търси все по-ефективни и
щадящи околната среда средства за
дезинфекция. Логично, системите с
ултравиолетова светлина се нареждат сред водещите решения в реди-
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ца отрасли, в които хигиената е от
критично значение. Такива, без съмнение, са хранително-вкусовата и бутилиращата промишленост.
Според актуален доклад на агенцията за маркетингови проучвания
Markets and Markets, глобалният пазар на оборудване за UV дезинфекция
се е равнявал на 4,8 млрд. щатски
долара през изминалата година и се
очаква да регистрира почти двоен

ръст до 2026 г., достигайки 9,2
млрд. долара. Прогнозите сочат още,
че световният пазар на средства за
дезинфекция в ХВП ще надхвърли 2,6
млрд. долара в рамките на следващите 5 години. Статистиките показват, че системите с ултравиолетова светлина поддържат позициите
си сред най-търсените технологии в
сегмента, като се очаква тази тенденция да се запази поне до 2027 г.
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Технологични
възможности
UV лъчението се използва като
високоефективен, рентабилен и относително прост метод за борба с
патогените в голямо разнообразие
от приложения в хранително-вкусовата промишленост. Популярни в
практиката са уредите, използващи
т. нар. UVC лъчи с дължини на вълната от 100 до 280 nm. Това лъчение
може да убие или деактивира масови бактерии, като салмонела, листерия, стафилококи, ешерихия коли и
други колиформи (унищожавайки нуклеиновите им киселини), без да крие
риск за човека, храните и оборудването, което го превръща в отлично
средство за дезинфекция в ХВП. UV
светлината е ефективен метод за
справяне още с вируси, плесени, дрожди и гъбички, като при тях обикновено са необходими десетократно до
стократно по-големи дози на облъчване.
В сравнение с химическите средства за дезинфекция, UVC радиацията няма значими негативни ефекти
върху здравето на хората и безопасността на водата и хранителните
продукти, при условие че се прилага
според разписаните регламенти на
здравните органи. Химикалите, традиционно използвани за почистване
в ХВП, от друга страна, винаги са
били обект на дискусия като потенциален риск за общественото здраве. Ето защо оборудването за дезинфекция с UV светлина има сериозен
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потенциал да се превърне в предпочитано от производителите и потребителите решение за елиминиране на вредните микроорганизми.
Високоефективните антибактериални системи с ултравиолетови
лъчи са подходящи за третиране на
питейни, технологични и отпадъчни
води, въздух, всякакви повърхности –
които влизат или не в контакт с
храни, машини и механизми (например смесително, пълначно оборудване, конвейери, работни плотове,
машини за смилане, рязане, уреди за
термична обработка и др.), а също и
самите хранителни продукти – с цел
контрол на патогените. В допълнение с UV лампи или други типове
оборудване могат да бъдат безпроблемно обработвани всякакви опаковки (шишета, буркани, кутии, контейнери, капаци, пликове, капачки, фолиа
и др.) Така продукцията на предприятията от ХВП е защитена още от
фазата на преработка, през пакетирането, транспорта и доставката,
чак до етапа на консумация.

Третиране на контактни
и неконтактни
повърхности
Нормативните изисквания към
чистотата на повърхностите, които влизат в контакт с храни, логично са най-високи. Такива са работните плотове и транспортните ленти. В месопреработката например
са популярни статичните UV модули за дезинфекция, които облъчват

конвейера, докато той се движи.
Системите от този тип типично
са с херметично запечатани корпуси и с най-висока степен на IP защита, което ги прави подходящи за
интегриране в т. нар. CIP и SIP процедури за почистване и стерилизация на оборудването на място. Остатъчната влага и следите от химикали след измиването крият вторичен риск от замърсяване на храните и техните опаковки. Интензивното бактерицидно действие на
модула убива или деактивира микроорганизмите директно върху
повърхността, което намалява честотата на измиванията с водна
струя под налягане. Така се пестят
и ценни ресурси като вода и енергия.
В млекопреработката UV дезинфекцията намира широко приложение
при пакетирането на пресни и кисели млека, извара или крема сирене,
които се съхраняват в хладилни камери, за да се увеличи срокът им на
годност. Най-сериозен риск за здравето в хлебната и сладкарската
индустрия представляват мухълът и
плесените. За ефективно справяне с
тях обикновено се монтира специален UV тунел над технологичната
линия, който унищожава техните
спори.
Вредни микроорганизми често се
развиват и във въздуховодите, носейки риск от замърсяване на въздуха, който персоналът диша и влиза в
контакт с храните. Инсталирането
на UV лампи в тези системи е прост,
икономичен и високоефективен метод за елиминиране на опасността,
който в допълнение подобрява работата и намалява необходимостта
от поддръжка на ОВК системите.
Освен за дезинфекция на повърхностите и оборудването, ултравиолетовата светлина се използва и за
удължаване на срока на годност и
свежестта на редица малотрайни
продукти като плодове и зеленчуци,
месо, риба и морски дарове и т. н. С
UV системи се третира още водата за тяхното измиване и изплакване, за охлаждане на преработвателните съоръжения и за промиване на
оборудването. След пречистване тя
може да се използва повторно в
технологичния цикъл.
При обработката на вода с ултравиолетово лъчение не се повлияват нейният вкус, мирис и алкалнокиселинен баланс. Това прави възмож-
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на безопасната и безпроблемна обработка и на водата, използвана за
приготвяне на различни напитки,
както и на тази, предназначена за
бутилиране. UV дезинфекцията е
одобрена като алтернатива на пастьоризацията, например при производството на сокове и нектари.

Типове системи
Сред най-популярните типове
оборудване за дезинфекция посредством ултравиолетово облъчване в
хранително-вкусовата промишленост са системите за стенен или
таванен монтаж. Те осигуряват
бързо и ефективно биологично обеззаразяване и стерилизиране на място, използвайки мощни UVC източници, като едновременно третират
и повърхностите, и въздуха. Популярни са окачените конфигурации
(лампи, тунели и т. н.), които се
разполагат над технологичните
линии, складовите помещения и хладилните камери.
Освен спомагателни системи за
UV дезинфекция, които стават част
от стандартния интериор на работната зона и не изискват промени в

технологичните процеси, на пазара се
предлагат и специализирани станции
за третиране с ултравиолетово лъчение, които могат да бъдат внедрени
в производството като отделен
етап от обработката на продуктите.
Удобно решение за редица приложения са мобилните бактерицидни UVC
системи, които могат да бъдат премествани там, където моментните
потребности от обеззаразяване го
налагат. Те са мощно, гъвкаво и рентабилно средство за контрол на
вредните микроорганизми със сравнително кратък период на възвръщаемост на инвестицията.
През последните години нараства

популярността и на портативните
системи за UV дезинфекция тип
„стик“. Те са леки, преносими и удобни за ръчно основно или повторно
третиране на повърхностите където и когато това е необходимо, без
нужда от сериозна инвестиция.
Технологиите за контрол на патогените с помощта на ултравиолетово лъчение са одобрени от редица регулаторни органи на национално и международно ниво, включително местните агенции за контрол на храните и лекарствата, Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие
на ООН, Международната агенция за
атомна енергия и др.

MachineBuilding-Bulgaria.com е единственият у нас специализиран уеб
портал за машиностроене. Публикува всекидневно продуктови,
технологични и браншови новини, експертни мнения на специалисти,
съобщения за нови статии в областта.
За удобство на абонатите на MachineBuilding-Bulgaria.com – вече близо
8600 специалисти, всяка сряда пристига бюлетин с новостите на
електронната им поща.

Aбонирай се. Безплатно.
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OT FIT CS MINI ñåðèÿ
êîìïàêòíè ñâåòîäèîäíè
äðàéâåðè îò OSRAM

Íîâèòå ñâåòîäèîäíè äðàéâåðè OT FIT CS MINI ñå îòêðîÿâàò ñ èçêëþ÷èòåëíî êîìïàêòíè ðàçìåðè, íèñêî íèâî íà ïóëñàöèè ïî-ìàëêî îò 3%,
êàòî â ñúùîòî âðåìå çàäîâîëÿâàò âñè÷êè íóæäè, ÷ðåç DIP ïðåâêëþ÷âàòåë íàñòðîéêà íà èçõîäíèÿ òîê. Äðàéâåðèòå ñå ïðåäëàãàò â äâå âåðñèè
íà êîðïóñà S çà ìèíèìèçèðàíè, è I çà êîìïàêòíè ðàçìåðè.
Ñåðèÿòà OT FIT CS MINI ïðåäëàãà ïåò âåðñèè íà ìîùíîñò 8/15/20/30/
38 W è ðåãóëèðàíå íà èçõîäíèÿ òîê ñ DIP ïðåâêëþ÷âàòåë â ÷åòèðè ñòúïêè,
èçõîäíîòî íàïðåæåíèå â äèàïàçîíà 30 - 42 V å ïîäõîäÿùî çà çàõðàíâàíå
íà COB ñåðèèòå CMT/CMU îò CREE.
l Íàëè÷íà ãàìà îò ìîùíîñòè 8, 15, 20, 30 èëè 38 W
l Ëåñíà íàñòðîéêà íà èçõîäíèÿ òîê, ÷ðåç DIP ïðåâêëþ÷âàòåë îò ìèí. 90
mA äî ìàêñ. 900 mA ñïîðåä ìîäåëà.
l Íèñêè ïóëñàöèè <3%
l Âèñîêà åôåêòèâíîñò äî 90%
l Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà äî Tc = 60°C

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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