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TMTS 2018 показа ръст на интереса към тайванското машиностроене
Излязоха официалните резултати за посещаемостта на наскоро приключилото изложение за металообработващи машини и инструментална екипировка
Taiwan International Machine Tool Show (TMTS). Според данните на организаторите, посетителите на TMTS 2018 са били 86 777, от които 82 818 местни и
3959 международни. Тази цифра отбелязва постоянния ръст на интереса към
изложението - за сравнение на миналото издание през 2016 г. броят на посетителите е бил 84 374, който организаторите тогава обявиха за рекорден. Значително нараства броят на изложителите, както и участието на международни компании. Изложбената площ на TMTS 2018 е била 91 хил. кв. метра, а на
TMTS 2016 – 78 хил. кв. метра.
Taiwan International Machine Tool Show (TMTS) е едно от двете големи изложения в Тайван в областта на металообработката. Организира се от Taiwan
Machine Tool and Accessory Builders’ Association (TMBA).

ВиВ Изоматик представи бъдещето на партньорството си с GE Industrial
На 8 ноември т. г. ВиВ Изоматик проведе семинар, посветен на новостите
Solutions
в сътрудничеството с един основните партньори на компанията – GE Industrial
Solutions (GEIS). Събитието бе организирано по повод придобиването на GEIS от
ABB, което бе финализирано в края на юни т. г. Семинарът започна с приветствие от Марин Шишков, мениджър продажби във ВиВ Изоматик, и продължи с
основната презентация на Тамаш Савари, старши мениджър продажби в GEIS,
който представи новостите в корпоративната структура.
„Целта на стратегическото интегриране на GEIS в дивизия „Продукти за
електроснабдяване и електрообзавеждане“ на ABB е да се комбинира най-доброто от двете компании. Отношенията ни с ВиВ Изоматик се запазват, като
може да се очаква обновяване на гамата и инвестиране в нови разработки. В
следващите 10-15 години не се предвижда и промяна на логото и марката на
продуктите ни“, обясни Тамаш Савари. Той информира още, че един от най-важните продукти за българския пазар продължават да бъдат разпределителните
табла QuiXtra и подчерта, че ценовата политика и каталозите на GEIS също
няма да бъдат изменени.

Над 10 млн. евро за МСП в пограничния регион между България и Гърция
От 7 до 9 ноември т. г. в Боровец се проведе Десетата юбилейна национална
среща на експертите по програми и проекти в общините, организирана от
Националното сдружение на общините в Република България. На събитието стана
ясно, че ще бъдат осигурени над 10 млн. евро за подпомагане на малките и средни предприятия в пограничния регион между България и Гърция по програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.
Проектът ще финансира около 80 предприятия от двете страни на границата,
които ще получат средства за инвестиционни проекти.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството
Деница Николова съобщи, че по трите трансгранични програми, които управлява Министерството за сътрудничество с Турция, Македония и Сърбия, до момента са сключени 130 договора на стойност над 38 млн. евро. За Румъния,
Гърция и Черноморския басейн се изпълняват 205 договора за 317 млн. евро, а до
края на годината ще бъдат сключени договори по втората покана за набиране
на проекти, като в момента се оценяват подадените общо 527 предложения.
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ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ изгради две нови учебни лаборатории по роботика и
автоматика
В Технически университет-София и филиала на учебното заведение в Пловдив
в началото на декември отвориха врати нови учебни лаборатории по роботика
и автоматика, оборудвани с последните технологии и продукти на Mitsubishi
Electric. Инициативата е на двата университета и ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ. Официалното откриване се състоя на 3 декември в Пловдив и на 4 декември в София,
като сред официалните лица бяха ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн
инж. Георги Михов, инж. Симеон Илински, изпълнителен директор на ЕХНАТОН
БЪЛГАРИЯ, и Лукаш Сендечки, маркетинг мениджър в Mitsubishi Electric Europe,
клон Полша. „Изключително важно е прякото участие на бизнеса в процеса на
обучение на студентите – за осъвременяване материалната база в университета, но и за адаптиране на обучителните програми в реално време според изискванията на компаниите,“ заяви ректорът на ТУ-София.
„Като иновативна компания с 20-годишен опит в автоматизацията, проектирането и производството на технологии и оборудване за промишлеността,
ние виждаме нуждите на индустрията от модернизиране и развитие. Тази лаборатория отговаря на нашето разбиране за ефективно сътрудничество между
бизнеса и образованието – не да подкрепим един, а да дадем шанс на всички
млади инженери и специалисти, които се обучават тук, да получат знанието и
възможността да променят средата и профила на икономиката в България“,
подчерта инж. Илински.

ИАНМСП с нов изпълнителен директор
От 12 ноември т. г. Бойко Таков зае позицията изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП). Бойко Таков завършва Техническия университет в София със специалност „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ и степен доктор, след
което придобива магистърска степен в Университет за национално и световно
стопанство със специалност „Маркетинг и икономика“. Таков има повече от 12
години трудов стаж в управлението на бизнеса, като през годините заема управленски и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса.
От 2008 до 2012 г. е заемал е позицията изпълнителен директор и член на
съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания. В продължение на 4 години е заемал експертна позиция в Изпълнителна агенция „Държавна собственост на министерство на отбраната“ към Министерство на отбраната.

Българският износ за Канада с ръст от 40%
Предварителни данни за първите шест месеца на т. г. показват увеличение с
над 40% на българския износ за Канада, като двустранният стокообмен надхвърля
75 млн. щ. д. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на
икономиката Александър Манолев с посланика на Канада Кевин Хамилтън. Те обсъдиха перспективите в икономическото сътрудничество и потенциалните ползи от приемането на всеобхватното икономическо и търговско споразумение
между ЕС и Канада. Манолев и Хамилтън се обединиха около мнението, че има
потенциал и за увеличение на канадските инвестиции в България, въпреки географската отдалеченост между двете страни. Кевин Хамилтън подчерта, че България постига все по-добри икономически показатели и допълни, че се наблюдава
засилен интерес от страна на канадските инвеститори в сферата на информационните и комуникационните технологии и аутсорсинга на бизнес процеси у нас.
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ВМЗ Сопот стартира производство на безпилотни летателни апарати
Вазовски машиностроителни заводи Сопот (ВМЗ) и израелската компания
Aeronautics Group подписаха договор за сътрудничество и трансфер на технологии за производство на безпилотни летателни апарати (дронове). Aeronautics
Group е сред водещите компании в производството и дизайна на дронове и има
повече от 70 клиента по целия свят, включително НАТО. Сделката ще предостави възможност на ВМЗ за собствен бранд български безпилотни летателни
апарати, както и тяхното ремонтиране, поддръжка и обслужване.
Договорът бе подписан от Атанас Богданов, председател на борда на директорите на ВМЗ Сопот, и от Ади Коен, директор на бизнес развитие и маркетинг на Aeronautics. На срещата присъстваха и министърът на икономиката
Емил Караниколов, заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов,
представители на Министерство на вътрешните работи и на Министерство
на отбраната. Зам.-министър Борисов подчерта, че износът в сектора на продукти, свързани с отбраната, е отбелязал ръст от над 20% за 2017 г., както и
че съществува сериозен потенциал за развитие на военно промишления комплекс.

ТУ-София и КРИБ подписаха рамково споразумение за стратегическо
На 13 ноември т. г. в Технически университет-София беше подписано рамково
сътрудничество
споразумение за стратегическо сътрудничество между Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представлявана от нейния
председател Кирил Домусчиев, и ректора на учебното заведение чл.-кор. проф.
дтн инж. Георги Михов. Целта на споразумението е да бъде увеличен броят на
съвместните проекти, намиращи реални решения на предизвикателствата както от страна на работодатели, така и от страна на висшето образование.
„Това партньорство ще ни помогне съвместно да правим по-задълбочен анализ на процесите на пазара на труда, да осъвременяваме материалната база в
университета и да адаптираме обучителните си програми в реално време според изискванията на компаниите за по-голяма ефективност на бъдещите им
кадри“, заяви Михов. Сътрудничеството ще бъде развивано чрез съвместни
инициативи, свързани със свободни работни позиции и стажове за студенти на
ТУ в компаниите членки на КРИБ.

Нов ISO стандарт за IoT
Международната организация по стандартизация (ISO) публикува нов стандарт
за работа с приложения в областта на интернет на нещата. ISO/IEC 30141 e
референтна рамка, която ще помогне да се гарантира, че сертифицираните IoT
системи функционират безпроблемно, безопасно и са много по-устойчиви. Стандартът засяга всички възможни IoT приложения – от автономни превозни средства до автоматизирано земеделие, интелигентно производство, електронното здравеопазване и интелигентните градове. Той предоставя международно
стандартизирана референтна архитектура за IoT, използвайки общ речник, проектна документация за многократна употреба и най-добри практики в бранша.
„Интернет на нещата нараства с висока скорост поради бързото развитие
на ИКТ. Затова видяхме необходимостта от референтна архитектура, която
да увеличи максимално ползите и да намали рисковете“, обясни д-р Франсоа Коалие,
председател на съвместния технически комитет на ISO и Международната
техническа комисия (IEC), който разработи стандарта.
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Аурубис инвестира 260 млн. лв. в България
На 6 ноември т. г. в завод Аурубис, Пирдоп, беше отбелязан денят на металурга. На празника се честваха и 60 години от създаването на медодобивния
комбинат, а също така бе обявявена новата инвестиционна програма на компанията за България. Аурубис планира да инвестира нови 260 млн. лв. в България
през следващите четири години.
„Новите ни инвестиции са в три основни направления: модернизация на инфраструктурата на завода, нови инсталации за по-ефективно извличане от суровините с технологии, разработени от нашия екип за развойна дейност, както
и нови вложения за опазване на околната среда“, коментира Тим Курт, изпълнителен директор на Аурубис България. Сред гостите на празника бяха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на труда Бисер Петков, главният изпълнителен директор на базираната в Германия група Aurubis Юрген Шахлер, посланици, народни представители, ръководствата на всички компании от металургичния сектор и др. В рамките на събитието стана ясно, че българската металургична индустрия е произвела продукция на стойност 9,6 млрд. лв., като е допринесла за 15,4% от общия износ на България за изминалата година.

България затвърждава мястото си на хъб за иновации
Младите дигитални компании са най-жизнената част от българската икономика, заяви Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката, по време на
представянето на годишното национално проучване InnovationShip 2018. Допитването е проведено сред 213 микро, малки, средни и стартиращи компании с
подкрепата на Министерството на икономиката, Българската банка за развитие и Националната компания индустриални зони.
На събитието стана ясно, че най-бързо разрастващият се тип технологична
специализация е в областта на блокчейн технологиите, където специализират
25% повече компании спрямо 2017 г. 46% от компаниите специализират в изграждане на платформи, 25% се заемат от анализи на големи масиви данни,
машинното обучение и изкуственият интелект заемат 23%, а облачните изчисления са 19%, показват още данните на InnovationShip 2018. Общо 59% от компаниите продават своите продукти и услуги извън страната, а повече от една
трета получават основните си приходи от международните пазари, показва
проучването. Данните затвърждават и позицията на България като хъб за иновации не само в Европа, но и на световно ниво – общо 29% от анкетираните
продуктови компании предлагат глобални иновации.

ИЕЦ обяви преференциални цени за участие в Water Tech Expo 2019
Water Tech Expo е новото име на единственото в България международно
изложение за водния сектор Вода София, съобщиха от Интер Експо Център (ИЕЦ).
Фокусът на Water Tech Expo, което ще се проведе от 6 до 8 март 2019 г., ще
бъдат продукти и технологии за управление на води в индустриалните сектори.
Ранните записвания вече започнаха и всички компании, които запазят своето
място до 15 януари, ще могат да се възползват от промоционалната отстъпка,
допълват организаторите. Форумът събира професионалната публика, за да
представи за 13-и път технологичния напредък в ефективното използване на
водните ресурси. При последното си издание събитието за индустриално и публично управление на водите в България представи продукти и новости на над
140 български и международни водещи компании.
През 2019 г. Water Tech Expo ще се проведе паралелно с международното
изложение Строителна Седмица, което ще обедини темите жилищно, офисно,
ваканционно и индустриално строителство, както и новата тематика Smart
Life. Екологичните и енергоефективни технологии, насочени към бъдещето, са
основен акцент на двете изложения.

12

ноември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2018

13

накратко
Microchip представи най-малкия MEMS тактов генератор
Microchip обяви най-малкия MEMS тактов генератор в света по време на
изложението electronica в Мюнхен. DSC613 може да замести до три кварца и
осцилатора на платката, като намалява с до 80% пространството, заето от
компонентите за генериране на тактова честота. Новият прибор премахва
необходимостта от външен кварц чрез интегриране на микро-електромеханичен резонатор с ниско енергопотребление. Освен MEMS резонатор, в едночиповия тактов генератор са включени две PLL схеми за автоматична фазова донастройка на честотата в DFN корпус с 6 извода и размери 1,6 мм х 1,2 мм.
Компактните габарити и поддръжката на широко честотно покритие прави
фамилията DSC613 подходяща за компактни изделия, които изискват работа
при ниско енергопотребление.
DSC613 поддържа до три изхода за тактова честота от 2 kHz до 100 MHz,
което го прави особено подходящ за микроконтролерни системи. В IoT приложения например той може да се използва като основен тактов генератор или
32,768 kHz часовник за реално време (RTC) за микроконтролера, както и като
друг MHz генератор за функции като свързване и сензори.

Рекорден брой посетители и изложители на electronica 2018
80 000 специалисти от над 80 страни посетиха водещото изложение за
електронната промишленост electronica, а близо 3100 изложители от над 50
държави представиха своите продукти от 13 до 16 ноември т. г. в Мюнхен.
Броят на посетителите се е увеличил с 10% в сравнение с предходното издание
на събитието, а броят на изложителите - с 8%. По отношение на броя на посетителите водещите страни бяха Германия, Италия, Австрия, и Великобритания. Най-много изложители бяха представители на Германия, следвана от Китай,
Тайван, САЩ и Великобритания. „Ръстът на изложителите и посетителите през
тази година е доказателство за това, че electronica е най-важното място за
срещи на електронната промишленост. Наистина сме доволни, че изложителите и посетителите оценяват все по-голямото значение на събитието“, отбеляза Фалк Зенгер, управляващ директор на Messe Muenchen.
Основните теми на тазгодишната electronica включваха блокчейн, изкуствен
интелект и медицинска електроника. Изложбената площ бе разширена с нова
палата, в която посетителите имаха възможност да видят демонстрации на
живо с реално приложение на изложените изделия. TLL Media отново взе участие
в electronica на щанда за международна специализирана преса с брой 4/2018 на
сп. South-East European Industrial Market (SEEIM). Следващото издание на изложението ще се състои от 10 до 13 ноември 2020 г. в Мюнхен.

Lenze демонстрира цялостни решения за автоматизация на SPS IPC Drives
Lenze представи иновативни инструменти и концепции за машиностроенето с оглед на Industry 4.0 по време на изложението SPS IPC Drives, което се
проведе от 27 до 29 ноември т. г. в Нюрнберг. Под мотото „Интуитивна автоматизация“ компанията демонстрира начините, чрез които може да подкрепи
своите партньори благодарение на платформата си за автоматизация с инструменти и експертни познания. „Отворените интерфейси, използването на
унифицирани информационни модели в рамките на административния корпус и
използването на разнообразни стандарти като OPC UA, MQTT и OMAC/PackML
са в основата на платформата на автоматизация на Lenze“, обясняват от компанията.
На тазгодишната изложба Lenze си постави за цел да отговори на въпросите
„Как ще изглеждат фабриките на бъдещето?“ и „На какви изисквания ще трябва
да отговорят машините, включително тези, които се строят днес?“. Производителят акцентира на цялостни решения за Industry 4.0 и IIoT в комбинация с
мащабируем хардуер, модулен интегриран софтуер и подходяща мрежа, както и
възможност за създаване на индивидуални приложения за клиентите.

ОАЕ с интерес за внос на хранителни и козметични продукти от България
Стокообменът между България и Обединените арабски емирства (ОАЕ) възлиза на 85,7 млн. щатски долара за първите седем месеца на т. г., съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов по време на среща с Н. Пр. Мариам Ал Мехейри, държавен министър по безопасността на храните на Обединените Арабски Емирства. Мариам Ал Мехейри посочи, че съществува потенциал за износ на обработени и консервирани храни, розово и лавандулово масло,
бутилирана вода. „За нас е много важно да създадем добри отношения със
страни като България, от които да може да внасяме чиста храна. Износът на
хранителни продукти от България представлява голям интерес за нас“, заяви
Мехейри.
„Изразявам задоволство от активизирането през последните години на българо-емиратските отношения. Убеден съм, че са налице предпоставки за развитие
на взаимноизгодно сътрудничество в редица перспективни за двете страни области като хранително-вкусовата промишленост и селскостопански продукти,
строителни материали, козметичния сектор и туризма“, сподели Караниколов.
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ГБИТК връчи награди
на отличените
по проекта
Young Energy Europe

На 19 ноември т. г. в Музейко се състоя официална
церемония, на която Германо-Българската индустриалнотърговска камара (ГБИТК) отличи първите енергийни скаути на България по проекта Young Energy Europe. Гост на
събитието бе Жанин Ханзен, ръководител на Young Energy
Europe за Германия. „Основната цел на инициативата е
засилване на трансграничния диалог, както и на обмена на
знания и опит в ЕС за съвместно насърчаване на прилагането на Парижкото споразумение за изменението на климата“, каза президентът на ГБИТК Тим Курт.
Голямата награда за проекта за рециклиране на петролни деривати бе присъдена на фирма Пирин Текс Продакшън от Гоце Делчев. Реализацията му ще доведе до
спестяване на 44 т емисии въглероден диоксид на годишна база. Победителят ще има възможността да
презентира идеята си през следващата година в Берлин,
заедно със скаутите победители от Гърция, Унгария,
Чехия и Германия.
Производителят на капачки Херти спечели специалната награда за ангажираност с проекта си за оптимизация на компресорната система в предприятието в гр.
Плиска, който ще доведе до 190 508 kWh спестена енергия и 151,5 т въглероден диоксид на годишна база при 3
години период на възвръщаемост на инвестицията. Сред
отличените бе и технологичната компания Ъпхолд, на
която бе връчена специалната награда за приложимост.
Фирмата представи проект за дигитализация на офис
пространство, включващ замяна на физически сървър с
клауд технология, който пести до 30% от разходите.
Специална награда за ефект върху общността получи
екипът на Музейко за проект, предвиждащ повишаване
на енергийната ефективност в детския научен център
чрез намаляване на консумацията на електроенергия.
Трите компании, носители на специални награди, ще
могат да посетят панаира в Хановер.
Своите концепции за спестяване на ресурси представиха още: Българо-германският център за професионално обучение, Зеебургер информатик, Кауфланд България,
Мексон, Адвокатско дружество Пенков, Марков & Партньори, Сименс и Фесто Производство.
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Хермле организира
традиционната си
среща на потребителите
Н

а 15 ноември т. г. в Парк хотел Марково - с. Марково се проведе
традиционният уъркшоп, организиран от фирма Хермле, съвместно с
Емуге-Франкен. Отново домакин на
събитието бе регионът на Пловдив
като център на българското машиностроене и, както се очакваше,
интересът беше изключителен, споделиха организаторите.
Презентациите се проведоха пред
широка аудитория от над 120 души
от 45 фирми. Сред гостите бяха
някои традиционни клиенти на Хермле, както и потенциални такива,
които искаха да се запознаят с реалните продукти и възможности на
машините, представени в реална
производствена среда.
В рамките на програмата компаниите организатори представиха
свои презентации, с които акцентираха върху предимствата на предлаганите решения. Презентацията
на Хермле представи продуктовата
гама и производствените мощности на компанията. „Тази година обръщаме повече внимание на все попрецизните технологии в обработката, които са един от приоритетите на Хермле като цяло“, коментира Георги Цанков, управител на
Хермле Югоизточна Европа. „В условията на дигитализация на производството прецизността и бързината на обработката са от решаващо значение за водещите компании в областта, сред които, разбира се, е Хермле“, допълни той. Специалистите от компанията се обединиха около мнението, че пълната
дигитализация на производството
и налагането на Industry 4.0 в областта на машиностроенето все още
е предизвикателство и прогнозираха напредък с по-бавни темпове,
отколкото в някои други сфери.
„Въпреки това Хермле работи в по-
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сока надграждане на възможностите на машините, особено в тези за
5-осна обработка с нови софтуерни
функции и нива на автоматизация“,
споделиха от компанията.
Ново в тазгодишното издание на
събитието беше и участието на
фирма Емуге–Франкен, които запознаха присъстващите с подробности
около частта от портфолиото си с
инструменти за 5-осна обработка.
Програмата продължи с демонстрация, чийто домакин бе базата на
фирма ET „Дико – Иван Диколаков“ в
Пловдив. Компанията е специализирана в производството на изделия
за бита и промишлеността от термореактивни и термопластични
пластмаси. „Фирма Дико е наш
дългогодишен клиент. В производството си ползват 5-осен обработващ център от последно поколение
Hermle C42 U“, коментира г-н Цанков. На машината беше обработен
мострен детайл с помощта на ин-

струментите на Емуге–Франкен в
различни режими и адаптации на
машината.
„Определено демонстрацията на
живо е доста успешна практика.
Вече имаме опит с това и можем да
дадем примери за клиенти, които ни
се доверяват, защото са имали
възможността да видят как работи
машината. Това не се вижда всеки
ден и сме сигурни, че е привлякло
много от посетителите на семинара ни“, коментираха организаторите.
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MachTech&InnoTech Expo 2019 отваря
врати от 15 до 18 април
При ранно записване за 11-ото издание участниците се възползват до 10 декември от преференциални цени

Изложение MachTech&InnoTech Expo,
посветено на машините и технологиите в
металообработката, ще се проведе от 15
до 18 април 2019 г. Ежегодният форум ще
отвори за 11-и път вратите си в Интер Експо Център за професионалната публика.
Създавайки професионална платформа
за бранша в България и Югоизточна Европа, изложението MachTech&InnoTech
Expo дава възможност на специализираната публика и компаниите да се запознаят с новостите в металообработката, лазерните технологии, машинното
проектиране, индустриалната автоматизация, електроника и проектиране. И
през 2019 г. форумът ще създаде условия
за демонстриране на системи за индустриална автоматизация, софтуер, 3D
принтиране, електроника и роботика,
проектиране и технологии за осъществяване на контрол. Специално място ще бъде отделено на електрониката и роботиката в машиностроенето.
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"При заявяване на щанда си до 10 декември 2018 г. изложителите могат да
се възползват от отстъпка за ранно записване", напомнят организаторите от
Интер Експо Център. По всичко личи, че
през 2019 г. MachTech&InnoTech Expo ще
надмине предходното си издание. Заради бързорастящите мащаби на събитието през 2019 г. изложението ще се проведе в четири изложбени зали - с една повече, в сравнение с предходното издание.
Общата квадратура на четирите зали е
над 10 000 кв.м изложбена площ.
Последното издание събра над 4500 посетители, предлагайки продукти и решения на повече от 150 компании - директни изложители. В атмосферата на иновативност и високи технологии се представиха фирми от България, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Швеция, Италия
и Китай; с колективно участие се включи Австрийското търговско представителство в България. Според профила си

ноември 2018

46% от участниците в MachTech са били от сферата на металорежещите и металообработващите машини, 24% - са
участвали с индустриално оборудване и
инструменти, 16% - с машини и технологии за заваряване. В InnoTech над 35%
от изложителите са представили системи за индустриална автоматизация, от
сферата на качествения контрол са били 26 %, а с профил "електроника и роботика" - 25%. MachTech&InnoTech Expo бяха посетени от представители на индустрията от България, Германия, Турция,
Италия, Македония, Гърция, Сърбия, Чехия, Румъния, Полша, Словакия, Унгария,
Словения.
Бизнесът от страната и чужбина
отново ще има възможност за създаване на професионални контакти и установяване на успешен бизнес. Това ще се
случи на предстоящото изложение
MachTech&InnoTech Expo - от 15 до 18 април 2019 г., в Интер Експо Център.
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KEY Machining Days 2018 постави
акцент върху индустриалната
дигитализация
Е

жегодната конференция KEY
Machining Days, организирана от
SECO Tools, се проведе на 25 и 26
октомври т. г. в Гранд Хотел Пловдив. Акценти във второто издание
на двудневния форум отново бяха
най-актуалните новости в дигитализцията в областта на металообработването. Събитието събра множество експерти от български и
международни компании в бранша,
които запознаха аудиторията с найиновативните продукти, услуги,
технологии и производствени решения.
В първия панел на форума Патрик
Де Вос, отговарящ за дейностите по
техническата подготовка на служителите и клиентите от SECO Tools,
очерта технологичното развитие в
машиностроителния сектор в контекста на дигитализацията и еволюцията на промишленото производство. На фокус бяха новите подходи
към организацията и трансформацията на производствените процеси,
персонализираните продукти и ефективността в условия на голямо продуктово разнообразие.
От страна на SECO Tools в събитието взеха участие и Роберто
Ферари, директор продажби за регион Южна Европа, Ервин Фовеньеси, мениджър на SECO Adria, и Йорген Андерсон, консултант по механична обработка. В рамките на конференцията експертите се обединиха около тезата, че човешкият фактор продължава да е ключов, но не в
качеството си на работна сила, а
на координатор на производството.
По време на двудневната конференция скандинавският производител ZYFRA и българските партньори на компанията от Рапид Прогрес
представиха спецификите и приложенията на системата за мониторинг
на оборудване MDCplus. Лектор от
страна на финландската компания бе
Андрей Ловигин, директор отдел
„Международно бизнес развитие“.
Генералният мениджър на Рапид Про-
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грес Иван Вълков изнесе презентация,
посветена на интелигентните производствени решения за Industry 4.0
и предимствата на CAM системата
ESPRIT.
Акцент в рамките на презентационната програма бе и софтуерът за
практически обучения SinuTrain на
Siemens, който позволява симулации
на конкретна машина с до 100% визуализация на процесите и позволява
на потребителите да се възползват
както от предварително конфигурирани базови модели, така и от самостоятелно генерирани решения.
Георги Иванов, маркетинг и продажби във фирма РАИС, представи
дейността на компанията, както и
акцентите и предизвикателствата
в работата с клиенти.
Събитието впечатли гостите с
разнообразна семинарна програма,
част от която бяха водещи международни експерти в машиностроенето. Ондрей Колман от Yamazaki
Mazak представи гъвкаво производствено решение от компанията, д-р
Франческо Бертанзон от Castrol акцентира върху важността на споделянето на успешните примери в индустрията, а Даниел Гасталдо от
Hexagon MI запозна присъстващите
с предимствата на съвременните
контактни технологии в металооб-

работката, придружени с демонстрации на възможностите на продуктите на щанда на фирмата, съвместно с партньорите им от АРК Метрология.
Форумът стана платформа на
оживено нетуъркинг събитие, както
и на поредица от практически насочени уъркшопи, посветени на темите за проследяване на производителността с цел повишаване на
ефективността, пълноценно използване на производствената среда за
увеличаване на капацитета без големи инвестиции, както и модерни
стратегии за машинна обработка,
насочени към оптимизиране на операциите. В събитието взеха участие и изложители на CNC металорежещи машини, CAD/CAM/MDC
софтуер, решения за измерване и
инспекция, охлаждащи и смазочни
течности, средства за автоматизация и др.
Вторият ден на KEY Machining
Days Bulgaria бе посветен на заключително събитие с разбор на найинтересното от представеното по
време на уъркшопите, лекция за дигиталните иновационни хъбове у нас,
XYZ Академия, както и обзорна кръгла
маса с интересна дискусия, която
очерта технологичните акценти от
успешно провелия се форум.
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интервю

Подпомагаме своите
партньори чрез внедряването
на технологични иновации
Петр Херман, регионален директор за Югоизточна
Европа на Schneider Electric, пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Херман, притежавате богат управленски опит както в
Западна, така и в Източна и
Централна Европа в структурата на Schneider Electric. Съществуват ли разлики между
тези пазари, както и някакви
регионални специфики?

предизвикателства. Вярвам, че компании като нашата могат да подкрепят именно тези процеси.

Разликите в голяма степен са
свързани със степента на икономическо развитие на съответната
държава. В рамките на професионалния си път съм имал възможност да
ръководя различни части от оперативния процес в страни като Холандия, Белгия, Швейцария и Австрия.
Тези държави системно инвестират
в развитието на потенциала на човешкия ресурс, по-конкретно в университетското образование. От
една страна, това са партньорствата на учебните заведения с високотехнологични компании като нашата и от друга – създаването на бизнес хъбове за стартиращи компании.
Наскоро бях наистина изумен от
една подобна система в Технологичния университет в Мюнхен, където
голям брой от студентите, завършвайки образованието си, започват
професионалния си път, като плътно
зад гърба си имат стабилно учебно
заведение с традиции и високотехнологични компании, които ги подпомагат в началото на кариерата им.
Именно това е едно от основните
предизвикателства в региона. Въпреки че тук виждам добро ниво на образованието в инженерните науки,
все още предстои да се предприемат
конкретни стъпки в създаването на
мрежа от иновационни центрове,
обединяващи университети, развойни центрове, високотехнологични
компании и инкубационни хъбове.
Навсякъде в Централна и по-конкретно Източна Европа виждам ентусиазъм и готовност за работа в
напълно нови сфери, без страх от

Отговорът ми може да поеме в
няколко посоки. Нека да започна с найважния аспект от икономическа гледна точка – този, касаещ автоматизацията на местните производства.
Чрез използването на средства, повишаващи автоматизацията, Internet
of Things и т. н., местните индустрии имат възможност да станат поефективни и да повишат своята конкурентност на пазара. От друга страна, все още виждаме голям потенциал в повишаването на енергийната
ефективност на сградите в страната. Трето, но не и по значение, е оптималното управление на електроразпределителните мрежи и електропотреблението. Все повече участници се включват на този пазар, което
създава редица предизвикателства за
ефективното управление по отношение на инвестиции, експлоатационни
разходи и енергийна ефективност.
Затова Schneider Electric предлага решения за успешното управление на
електроразпределителните мрежи,
използвайки капацитета на Internet of
Things - т. нар. smart grids.
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В кои направления приоритетно работи Schneider Electric на
местния пазар, кои решения са
акцент тук и защо?

Как концепцията Industry 4.0 се
вписва в дейността на
Schneider Electric в България и по
какъв начин подпомагате клиентите и партньорите си по
пътя им към постигането на
дигитализирано производство?

Нека първо да започна с нашите
производствени мощности и плановете ни за тяхното разрастване.
Ние ясно виждаме, че основната полза на концепцията Industry 4.0 е не

просто автоматизирането на производствените процеси, а постигането на цялостен подход по отношение на едно индустриално предприятие. Като се започне от мерките за
надеждно свързване с различните
видове доставчици на комунални услуги, мине се през автоматизирането на машини и процеси, намиращи
се в същинското производство и се
стигне до сградната автоматизация - осветление, ОВК и т. н. Именно
чрез този цялостен подход се извлича максималният капацитет на дадена сграда или предприятие с цел
постигане на най-висока степен на
енергийна ефективност, надеждност на производствения процес и
безопасност за персонала. И точно
това се опитваме да демонстрираме нагледно в нашето производство
в Пловдив.
Връщайки се към частта от въпроса, касаеща нашите партньори –
подпомагаме ги чрез внедряването
на технологични иновации и чрез
непрекъснатата ни подкрепа в това
да извличат максимално ползите от
тях.
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Подбираме доставчиците си
с голяма прецизност
инж. Иво Йорданов, мениджър направление Металообработваща техника
в Евромаркет, пред сп. Инженеринг ревю
Инж. Йорданов, бихте ли
споделили по какъв принцип
Евромаркет
Металообработване подбира
партньорите си?
Както знаете, Евромаркет е компания, създадена преди повече от 25 години, и е един от лидерите в България в
доставката, поддържането и сервизирането на индустриално оборудване.
Ето защо за нас е важно всяка машина,
която доставяме, да работи надеждно
в натоварена среда в продължение на
много години. Поради тази причина
подбираме доставчиците си с голямо
внимание и прецизност.

Кои са основните типове
машини, които предлагате,
и какви са техните
предимства?
Първо искам да отбележа, че оборудването, което предлагаме, е на световноизвестни производители на машини за
огъване на листов материал, тръби и
профили. Основни наши партньори са
Microstep - Словакия, които произвеждат
и доставят успешно на българския пазар
машини за плазмено, водно, лазерно и газокилородно рязане. Продали сме над 100
техни установки в България, които продължават да работят безпроблемно.
Друг наш основен доставчик е
Salvagnini - Италия, който е един от
най-иновативните производители на
машини за обработка на листов материал в света. Salvagnini предлагат найдобрите щанцови центри в света. Тяхно предимство е, че всеки инструмент
е активен, за разлика от други конкурентни марки, при които активен е само един инструмент и е необходимо завъртане на листа, ако искаме да направим различни отвори.
Предпочитан от клиентите ни доставчик е и LVD - Белгия, лидер в областта на големите хидравлични абканти
с уникална технология за измерване на
ъгъла на огъване. Важно е да отбележа,
че LVD произвежда още и гилотини, машини за лазерно рязане, с FANUC източ-
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ник - всички с гарнция за високо качество и надеждност. Техен е и най-големият лазер, доставян в България - машина с 2 работещи маси, дълга 12 м, на
която могат да се обработват едновременно 16 листа. Тя работи за "СЛ Индъстрис".
Сред основните ни партньори е и
Davi-Promau, италиански производител
на 3- и 4-валови машини за огъване на
листов материал и профилоогъващи машини. За нас е удоволствие да доставяме оборудване на DAVI, поради безпроблемната работа и надеждност.

Кой от тези продукти може
да се определи като лидер в
пазарните предпочитания
на клиентите ви? Какво го
прави предпочитан?
По мое мнение, а и по мнение на колеги, топ продукти без аналог са машините на Salvagnini, тъй като само този
производител създава автоматизирани
огъващи центри на високо ниво. В момента наблюдаваме огромен интерес
към подобен тип оборудване.
Лазерите им също са на много високо
ниво с тази конструкция тип "самолетно крило". Доказано най-добрата щанца
също е тяхна. Една щанца на Salvagnini
се равнява на минимум 2 конкурентни
щанци по производителност. И, разбира се, най-уникалното, което предлагат,
е напълно автоматизираната линия
щанца-панел бендер-склад, която е възможно да се обслужва от двама оператори и да работи 365 дни в годината.

В кои сектори на
българската индустрия са
най-големите ви клиенти,
закупили такова оборудване
за обработка на листов
материал?
Най-много клиенти имаме оборудвани с машини за плазмено рязане на
Microstep, които намират приложение абсолютно навсякъде, където
има обработка на метал - профил,
тръба или лист.

Според Вас коя е причината
за техния избор на
Евромаркет и Microstep?
Важна причина е, че ние не просто
продаваме машина за плазмено рязане. Ние предоставяме комплексно решение. Това означава, че повечето наши конкуренти продават стандартни машини с една плазмена и една газокислородна горелка, а нашата сила
е в това, че всяка машина е customized
- персонализирана и специално произведена по задание на клиента и неговите нужди. Възможни са допълнителни операции, функции, глави, възможно е шпинделно пробиване с голяма
точност, маркиране - и механично, и
мастилено-струйно, рязане под прав
ъгъл, 3D наклонено рязане и т.н.
Microstep има единствения в света доказан ротатор, с който е възможно
рязане с отчитане на фаската, тоест
така да отрежем тръбата или дъното, че да отчетем място за шева, където ще се заварява тръба в тръба
или тръба в дъно.
Друга причина, поради която клиентите ни предпочитат, е, че притежаваме отличен сервиз за металообработващи машини. Имаме сервизни центрове в София и Варна, а се
планират още два в Стара Загора и
Русе. Още една важна причина, която ще спомена, са дилърите, защото
не е важно само качеството на производителя или сервизът. В това отношение смея да твърдя, че в Евромаркет работят едни от най-добре
подготвените продуктови специалисти и търговци.
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П

Стефан Куцаров

ри създаването на интерфейса USB в него е заложена възможността да осигурява постояннотоково
захранване на устройствата, с които обменя данни. С всяка нова негова разновидност доставяната мощност нараства и това позволява
свързване на все повече компоненти
без собствено захранване. От друга
страна рязкото увеличаване на количеството и видовете устройства с
акумулатори наложи създаването на
разновидности на USB за зареждането им. Необходимото за всичко това
увеличаване на мощността не можеше да става при запазване на напрежението 5 V от първите разновидности на интерфейса поради недопустимото нарастване на доставяния
ток (например 100 W при 5 V означава 20 А) – засега максималната му
стойност практически не надхвърля
5 А.
На фиг. 1 са дадени максималните
мощности и токове от съвременните USB и примери за захранваните
от тях устройства (в края на август
2018 г. бе съобщено за създаването
на интегрална схема, осигуряваща
мощност 2x100 W). С изключение на
първите две разновидности на интерфейса, ползването на останали-
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Източник: ROHM

Компоненти за
USB токозахранване
те изисква специфични компоненти,
на първо място интегрални схеми
(ИС), същността на които е предмет
на статията.

Мощен USB 2.0
Наименованието му (Powered USB,
Powered USB 2.0, USB PlusPower) се
дължи на доставяната от него поголяма мощност, като UUSB може да
е 5, 12 и 24 V при IUSB до 6 А. Това се
постига чрез допълнителни блокове
в осигуряващите интерфейса компютри и хъбове и ползване на специални куплунги с две групи изводи.
Едната е както на USB 2.0 и може да
бъде ползвана самостоятелно, когато устройствата осигуряват
връзка както с обикновен USB. Над
нея е втората група също с 4 извода
(по два за положителния и отрицателния полюс на UUSB) за увеличените мощности. Към групата е прибавен механичен ограничител за определяне с кое от трите напрежения
работят свързваните устройства.
Съществуват различни куплунги за
IUSB с максимални стойности 1,5 А,
3 А и 6 А, както и 8-жилен свързващ
кабел. Тези видоизменения спрямо
USB 2.0 и новите разновидности на
интерфейса са ограничения в ползването на мощния USB 2.0, който реално е морално остарял.

Фиг. 1. Мощности, осигурявани от съвременните разновидности на USB.

USB Type-C
Терминът USB Type-C се отнася за
куплунги и кабел, чиято последна разновидност USB Type-C Cable and
Connector Specification, Release 3.1 е
публикувана на 14.07.2017 г., като
тук ще бъдат отбелязани само особеностите, свързани с осигуряване
на постояннотоковото захранване.
В табл. 1 са дадени напреженията и
максималните токове, предлагани
от реално ползваните разновидности на USB, като последните две
колони са за разгледаните по-нататък в статията.
Интерфейсът ползва 3 вида куплунги според предназначението им.
Първият е DFP (от Downstream Facing
Port) Type-C Receptacle за осигуряване
захранването на хъбове и периферни
устройства, монтира се на компютри и хъбове и представлява източник
(Source, Provider). Вторият вид UFP
(от Upstream Facing Port) с друго означение Type-C Plug е за захранваните
периферни устройства и хъбове, пред-
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Таблица 1. Постояннотоково захранване чрез разновидностите на USB.
Интерфейс

USB 2.0

USB 3.0, USB 3.1

USB Type-C

USB PD

USB BC 2.1

Напрежение
Максимален ток

5V
500 mA

5V
900 mA

5V
1,5 A и 3 А

установявано до 20 V
установяван до 5 А

5V
до 1,5 А

Таблица 2. Съпротивления на резисторите Rp

4,75 V 5,5 V

Rp

VBus

Rp

22 k ±5%
12 k ±5%
10 k ±5% 3,3 V ±5% 4.7 k ±5%
56 k ±20%
36 k ±20%

VBus

Ip

1,7 V 5,5 V

180 A ±8%
330 A ±8%
80 A ±20%
Източник: Texas Instruments

VBus

Източник: Cypress

Ток 1,5 А
Type-C
Ток 3 А
USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1

Източник: Cypress

Интерфейс

a
б
в
Фиг. 2. Свързване на устройства с USB Type-C: а - източник-консуматор; б - действие на DRP; в - свързване на DFP.

ставляващи консуматори (Sink,
Consumer). Захранващото напрежение
VBus е положително спрямо масата
GND на куплунгите и се установява
на техните изводи, които имат същото означение. Определянето на вида
на куплунга става чрез неговите изводи СС1 и СС2 (от Configuration
Channel) – в DFP те се свързват през
резистори Rp към VBus, а в UFP двата
извода се замасяват през резистори
Rd със съпротивление 5,1 kΩ ±5%.
Чрез съпротивленията на Rp се
задава максималният осигуряван от
DFP ток в съответствие с табл.2 –
например за 3А на Type-C при негово
VBus между 4,75 и 5,5 V трябва Rp=10
kΩ. Последните две колони на таблицата показват възможността вместо чрез Rр изводи СС1 и СС2 да се
свържат към VBus през генератори на
ток Ip. Важна особеност е, че консу-
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маторът разпознава максималния
ток, който източникът може да осигури, по напрежението върху Rd, получено от делителя Rp-Rd или като IdRd.
Нещо повече, в процеса на работата
си източникът може да превключва
Rp и променя максималния ток, който
осигурява. Класическото свързване на
две устройства с USB е едното да е
източник с DFP и другото консуматор с UFP, което е показано на фиг.
2а. Вижда се делителят Rp-Rd на СС1
и подаваното чрез СС2 напрежение
VBus на извод VCONN от UFP.
Третият вид куплунг е DRP (от
Dual Role Port) с двойно предназначение, който в процеса на работа на
устройствата може да бъде превключван като източник и консуматор. Идеята за реализацията му е
той да съдържа резисторите Rp и Rd
и начинът на свързването им към

СС1 и СС2 да се определя от електронни ключове, което се вижда от
фиг. 2б – при свързани Rp той е източник и става консуматор при
свързани Rd. Тази нова за интерфейсите USB възможност означава, че
посоката на предаване на енергия
между устройства А и В с DRP може
да се сменя по време на работата
им – при определени условия А е източник и В е консуматор и при други
А става консуматор и В се превръща
в източник.
Контролери за управление. Задължителни са за устройства с USB TypeC и една от функциите им е разпознаване дали те са източник или консуматор. Работещите само като източник устройства съдържат DFP
Controller (например даденият на ред
4 в табл. 3), а тези само като консуматор са с UFP Controller, какъвто е
HD3SS3220 на Texas Instruments. Приложенията на двата типа са сравнително ограничени за сметка на помасовите DRP Controller, които определят режима на работа чрез логическото ниво на съответния управляващ
вход. Такива са дадените на редове 13 в табл. 3, като тези на редове 2 и
3 позволяват задаване на режима чрез
интерфейса I2C. С VDD и IDD в таблицата са отразени съответно работното напрежение и консумираният
от него ток в работен режим, IEN е
токът на включен контролер без доставяне на енергия на консуматора,
Ist е токът в режим "очакване" (Standby), tCON е времето за установяване
на напрежението на консуматора
след подаване на съответните логически нива на СС1 и СС2 и tDISC е това
за изключване на захранването.
Схемите на свързване на контролерите фигурират в документацията им, а на фиг. 2в е показан пример
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№

Модел (тип); [година]

1 UTC2000 (DRP); [2015]
2 PIN5150A (DRP); [2016]
3 TUSB320 (DRP); [2015]
4 TUSB319-Q1 (DFP); [2017]

VDD,V; (IDD,mA) [IEN, A];
{Ist,mA}

tCON,ms
(tDISC,ms)

Microchip
4.5-5.5; (1.3) [0.185]
NXP
2.7-5.5; (0.1) {15}
Texas Instruments 2.7-5; (0.1) [100]; {1.7max}
Texas Instruments
3.8-5.5; (0.105) [0.105]

160 (16)
120 (1.2)
168 (2)
168 (2)

Производител

за дадения на ред 4. Виждат се връзките на СС1 и СС2 с
куплунга, а при свързване на външно устройство на изход ID се получава необходимото логическо ниво за включване на блока VBUS Switch, подаване на напрежението 5
V на изхода му VBUS и чрез куплунга на устройството.

USB Power Delivery
Доставяната мощност чрез USB Type-C е до 15 W, а
след 2010 г. бързо започват да нарастват устройствата, за които тя се оказва недостатъчна. Това е причината за създаването на интерфейса USB Power Delivery
(USB PD), чиято първа разновидност (Revision 1.0) е публикувана на 05.07.2012 г. а работата по разширяване на
възможностите му продължава – най-новата (Revision 3.0,
Version 1.2) е от 21.07.2018 г. Реално приложение имат
USB PD 2.0 и USB PD 3.0, които ползват куплунга Type-C.
Освен двупосочното обменяне на мощност до 100 W
важна особеност на интерфейса е оптимизираното токозахранване, при което източникът осигурява на всеки
от изходите си само необходимата максимална мощност за свързания към него консуматор с отчитане на
промените й в процеса на работа. Тази гъвкавост и
динамика е особено съществена при обмена на енергия
между компютър и хъб, както и при захранването на
маломощни прибори, които „съобщават“ на източника
необходимата за работата им електрическа мощност.
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Източник: Texas Instruments

Таблица 3. Контролери за управление в USB Type-C.
Раб.темп.
обхват,oС

TA=-40
TA=-40
TA=-40
TA=-40

+125
+85
+85
+85

Необходимите за
3. Съвременни енергийни класове
работата на USB Фиг.
на USB PD.
PD данни се обменят между свързаните устройства
по един от проводниците СС1 или
СС2 под формата
на импулси чрез
ползване
на
Biphase Mark Coding (BMC) със скорост около 300
4. Захранване от хъб с USB PD на
kbps, като за цел- Фиг.
три консуматора.
та в ИС на интерфейса е вграден приемо-предавател (BMC Tx/Rx).
Основна характеристика на източниците и консуматорите е техният енергиен клас показващ максималната мощност, която съответно могат да доставят или
от която се нуждаят за работата си. На този термин до
разновидността на интерфейса USB 2.0, Version 1.1 съответства английският Power Profiles, а в USB PD 2.0, Version
1.2 от 25.03.2016 той е сменен с Power Rules и е запазен
в USB PD 3.0. Енергийните класове според тези последни
разновидности са следните: клас 1 осигурява напрежение
VBUS=5 V, мощност от 0,5 до 15 W включително и съответно максимален ток между 100 mA и 3 А; клас 2 е с
VBUS=9 V, мощност от 15 до 27 W вкл. и ток между 1,67
и 3 А; клас 3 е с VBUS=15 V, мощност от 27 до 45 W вкл.
и ток между 1,8 и 3 А; клас 4 има VBUS=20 V, мощност 45
– 100 W и максимален ток между 2,25 и 5 А.
Параметрите на класовете се обобщени на фиг. 3,
като по абсцисата с Rp1 и Rp2 са означени несъществуващите в USB PD интерфейси USB BC1.2 с 5V/1,5А и
мощност 7,5 W (вж. следващия раздел) и USB Type-C 1.2
(5V/3A и 15 W). При работата си като източници реалните устройства могат да осигуряват различни напрежения и токове от дадените за съответния клас с ограничение да не се надхвърлят 20 V и максималната му
мощност - например устройство клас 2 може да има
изход 5V/3А или 15V/1А. В който и да е клас не се допуска ток над 5 А. Съществена особеност е възможността
източник да има изходи за консуматори от различни
класове, но при ползването му трябва да се внимава към
тях да не се свързва консуматор от по-висок клас. Пример за хъб с 3 изхода и захранване от мрежов адаптор
WA1 е даден на фиг. 4. Консуматорът PD2 е от клас 3 и
не може да се захранва от куплунг Р2, което налага използването на адаптора WA2. Последният консуматор
PD3 е от клас 3 и захранването му е от куплунг Р4, който
е от клас 4.
Съществуват два основни начина за установяване
работата на дадено устройство в определен енергиен
клас, първият от които ползва мощен мултиплексор и
ключови стабилизатори с фиксирано напрежение. В примера на фиг. 5а едно от напреженията 9, 15 или 20 V се
избира чрез отпушване на съответния външен MOS
транзистор и през един от мощните ключове на контролера се подава на VBUS, докато напрежението 5 V е
захранващото на контролера и се подава чрез втори
ключ. Вторият начин ползва един ключов стабилизатор
с програмируемо изходно напрежение (обикновено 5 – 20
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б
а
Фиг. 5. Установяване на VBUS в USB PD. a - чрез мощен мултиплексор и ключови стабилизатори с фиксирано напрежение; б - чрез ключов стабилизатор с програмируемо напрежение.

V) за установяване на VBUS. Пример е показан на фиг. 5б,
която е споменатата в началото реализация за захранване на два консуматора по 100 W чрез контролера от
ред 12 от табл. 4.
Контролери. Част от използваните за интерфейса
контролери са за ключови стабилизатори с допълнителна възможност за работа с него (SMPS Controller to
support USB PD). Предназначените специално за USB PD
2.0 и USB PD 3.0, понякога означавани като Power Delivery
Controller (PDI), ползват куплунгите на USB Type-C и
практически осигуряват работа и с двата интерфейса. Освен куплунги Type-C от двете страни на кабела
съществуват и кабели с куплунг тип А от едната
страна. Кабелите само с Type-C имат електронна маркировка (Electronically Marked Cable Assembly) EMCA, осъществявана чрез монтиран в един от куплунгите или в
двата контролер, захранван от VCONN на интерфейса.
Тя е предназначена да дава сведения за кабела (например неговата дължина и куплунгите в краищата му) и
производителя - пример за такава ИС е EZ-PD CCG2 на
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Фиг. 6. Опростена схема на свързване
на контролер за USB PD.

Cypress Semiconductor.
Нараства относителният дял на контролерите за USB
PD с прибавени в тях един или повече допълнителни интерфейси за зареждане на акумулаторите на портативни устройства. На първо място това е ВС 1.2, разгледан
в следващия раздел, и по-рядко една или повече от разновидностите QuickCharge (например QC4+) на Qualcomm
Technologies, интерфейсите Apple charging 2.4 и AFC. Увеличава се популярността на контролери с вградени един
или два интерфейса за управление (отразено в колона 4 на
табл. 4) и на вграждането на допълнителни блокове (микроконтролер MCU с памети, самостоятелни памети,
аналогово-цифров преобразувател ADC, цифрово-аналогов
преобразувател DAC), отразено в колона 5.
Същността на действието на контролерите се изяснява чрез опростената им схема на свързване от фиг. 6.
Блокът Source 5V-20V осигурява постоянното напрежение Uo, чиято стойност се задава от изход VSEL чрез
двуразредно двоично число. Мощният транзистор MOS
осигурява VBUS, което напрежение може да се включва и
изключва чрез изход EN от вграден драйвер за захранване на гейта му. Подходящи са нисковолтови транзистори с малко ron и високо качество с РРМ<1 (PPM failure
rates below 1 - под един дефектен прибор на произведени
106), например сериите OptiMOS и StrongIRFET на Infineon
Technologies с типично РРМ<0.2 (един дефектен прибор
от над 5.106). Транзисторът може и да е вграден (все
още сравнително рядко) в контролера, което също е
указано в колона 4, а резисторът Rs e за максималнотоковата защита (Overcurrent Protection, OCP). Една от
възможностите за установяване на максималния ток от
VBUS е чрез числото на вход CS, а с SPI е означен входът
за управляващия интерфейс. Съществуващото в USB
Type-C разпознаване на свързването на кабел към VBUS и
на максималния ток на консуматора е задължително в
контролерите.
В табл. 4 са дадени сведения за основните възможности на контролери и някои от многобройните им параметри. Обикновено се предлагат серии контролери с
различни възможности (например DFP и DRP) и стойности на част от параметрите – VBUS, IBUS, TA. Тъй като
мощността на даден клас е в определени граници, понякога вместо принадлежността към него или заедно с нея
като параметър се задава максималната доставяна
мощност Pmax. Времето tstart е необходимото за установяване на VBUS или на захранващото напрежение VDD на
контролера (в зависимост от модела).
За предпазване от повреда контролерите съдържат
различни (в зависимост от модела) защити - освен ОСР
се ползват още защита от недопустимо голямо
(Overvoltage Protection,OVP) и малко (Undervoltage Lockout,
UVLO) напрежение VBUS, от късо съединение (Short Circuit
Protection, SCP) обикновено на VBUS (означение и като
Output Short Protection, OSP), но и на СС1 и СС2, от липса
на захранване (Open Supply Protection, OSUP), прекъсване
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Таблица 4. Контролери за USB PD
№

Модел (година)

Производител

1

EZ-PD CCG3PA
(2018)

Cypress

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Интерфейси (интерф. за
управление) [мощен ключ]

Допълнителни
блокове

USB PD 3.0; USB Type-C BC1.2; MCU32b; Flash64kB;
QC4.0 (I2C,SPI,UART); [външен] SRAM8kB; ADC
D
i
a
l
o
g
USB PD 2.0; USB Type-C
iW656-24-03 (2018) Semiconductor
[външен]
USB PD 2.0; USB Type-C
DS1052 (2016)
Lattice
(I2C,SPI); [външен]
U
S
B
P
D
2
.
0
;
U
S
B
T
y
p
e
C
UPD360 (2017)
Microchip
(I2C,SPI); [вградени]
2
hic Power USB PD 3.0; USB Type-C (I C);
MPQ4210 (2017) MSoynsotleitm
(MPS)
[външен]
U
S
B
P
D
;
U
S
B
T
y
p
e
C
B
C
1
.
2
;
M
C
U
,
R
O
M, RAM,
TEA19051BTK (2018)
NXP
QC4+; [външен]
ADC, DAC
ON
USB PD 3.0; USB Type-C (I2C);
FUSB307B (2018)
ADC
Semiconductor
[външен]
U
S
B
P
D
3
.
0
;
U
S
B
T
y
p
e
C
F
l
a
s
h
R
OM, RAM
R9J02G012 (2018)
Renesas
(SMBus); [външен]
ADC
BM92A33MWV-Z
USB PD; USB Type-C (SPI,
ROHM
EEPROM
(2018)
SMBus) [външен]
S
T
M
i
c
r
o
U
S
B
P
D
3
.
0
;
U
S
B
T
y
p
e
C
(
I
2
C
)
;
STUSB1602 (2017)
electronics
[външен]
Texas
USB PD 3.0; USB Type-C BC1.2
TPS65987D (2018)
Instruments
(I2C,SPI); [два вградени]
T
e
x
a
s
U
S
B
P
D
3
.
0
;
U
S
B
T
y
p
e
C
B
C
1
.
2
TPS65988 (2018)
ADC
Instruments
(I2C,SPI); [два вградени]

на масата (Open Ground Protection,
OGP), недопустимо голяма температура (Overtemperature Protection, OTP)
и от електростатични разряди
(Electrostatic Discharge, ESD). Често
контролерите съдържат две или три
V DD за различни свои блокове. От
останалите параметри в табл. 4 са
дадени консумираният ток в рабо-
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Клас/PDmax (VBUS,V);
[tstart,ms] {защити}

VDD,V (IDD,mA);
[Ist, A] {VIL/VIH}

Раб.темп.обхват,oС
(размери, mm)

(3;5;9;15;20); [0.2max] {OVP,
UVLO, OCP, SCP, ESD}
/24W; (5; 5.5; 6; 6.5; 7; 8;
9; 12; 15); {ESD}

3-24.5; (10) [100]
{0.3VDD/0.7VDD}

TA=-40 +105 (4x4x0.8)

-

TJ=-40 +150 (3x3)

{ESD)

1.2 и 2.5; (9max) [71];
{0.8V/2V}

TJ=-40 +110 (4x4)

Клас 1 [100]

3.3 и 5;(5) [70]

TA=0 +70 (4x4x0.7)

{OVP, UVLO, OCP, SCP)

(3-20)

(5x5)

3-21;(3)

TA=-20 +105
(5.5x3.5x0.85)

(2.9-21)
Клас 1;(4-21.5) [150]; {OCP
OTP, ESD}
(4.75-20) {OVP, UVLO}
Клас 4/60W; {OVP, UVLO,
OCP, SCP, OTP}
Класове 1-4; (4-22) [2max]
{OVP,UVLO,ESD}
Класове 1-4; (4-22) [8max];
{OVP,UVLO, OCP,OTP,ESD}

тен режим IDD и този в режим „очакване“ (Standby) Ist заедно с напреженията VIL и VIH (съответно максимално и минимално) на лог.0 и лог.1 на
управляващите входове. Двата MOS
транзистора, вградени в контролера на ред 11, не трябва да се отпушват едновременно, докато това е
възможно в този на ред 12 за еднов-
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2.8-5.5; [6]
TA=-40 +85 (3x3x0.8)
{0.4V/0.7VDD}
2.7-5.5 и 1.8-3.6 (4.9);
TA=-40 +90
[217] {0.8V/0.7VDD}
(3.6x3.1x0.8)
3.1-5.5 и 1.7-5-5 [1060] T =-30 +105 (5x5x1)
A
{0.2VDD/0.8VDD}
4.1-22 и 2.7-5-5 [188]; T =-40 +105 (4x4x0.9)
A
{0.35V/1.2V}
4.5-22;(8) [55]
TA=-10 +75 (7x7x1)
{0.63V/1.3V}
4.5-22;(50) [100max]
TJ=-10 +125 (7x7x1)
{0.63V/1.3V}

ременното управляване на два консуматора.

USB зареждане на
акумулатори
Едва ли е необходимо да се коментира важността на правилното,
бързо и лесно за потребителя зареждане на акумулаторите на порта-
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Таблица 5. Контролери за зареждане с подкрепа на USB.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Модел (тип) [година]

Производител

RDS(on),m (ton/toff,ms) UIN,V/PIN,W (IOUT,A/VOUT,V) Раб.темп.обхват,oС
[RAS, /fAS,GHz]
[IDD,mA]; {IS, A}
(размери, mm)

BC 1.2; (5xDSP/USB3.1+ 2xDSP/USB2.0)
(1.5/5; 3/5; 5/20/-) [24-670]
[PD 3.0}; {SPI,I2C,GPIO}
PI5USB2544 (SW) [2017]
Diodes
BC 1.2-CDP/DCP (USB2.0HS/USB3.0) [-]; {-}
73 (2.7/1.7) [2/2]
4.5-5.5/- (0.24-2.75) [0.24]; {0.1}
E522.43 (SW) [2017]
Elmos
BC 1.2-SDP/CDP/DCP (USB2.0HS) [-]; {-}
117 ( /3)
6-32/- (0.6/1.8/2.5/3/5) [7.5]
XP22404 (4Ch хъб) [2016]
Exar
BC 1.1; BC 1.2 (USB2.0HS) [-]; {-}
4.4-5.5/- [55-100]; {1.2}
MAX14748 (SW) [2018]
Maxim Integrated BC 1.2-SDP/CDP/D{CI2PC}(USB Type-C .1) [-]; 13 (max275/max650)
-/15 (1;2.5)
FSA832 (SW) [2014]
ON Semiconductor
BC 1.2 (USB2.0HS) [-]; {-}
(max250/450) [4.5/1.5]
4-6
ISL9237 (Charge 1-3cell) [2017]
Renesas
{SMBus,I2C}
3.2-23.6/- (0.5;1;2;6/2.4-13.82)
BD99954 (Charge 1-4cell) [2017]
ROHM
2xBC 1.2 [да]; {SMBus}
(5/ )
3.8-25/- (0.032-4.096)
CP2102N (SW) [2016]
Silicon Labs
BC 1.2 (USB2.0HS) [-]; {-}
3-5.25 [9.5]; {195}
BQ25601D (Charge 1cell) [2018] Texas Instruments
BC 1.2-SDP/CDP/DCP {I2C}
19.5
3.9-13.5/- (0.1-3.2)
CYUSB4347 (7Ch хъб) [2018]

Cypress

тивни електронни устройства и
тъй като USB съдържа източник на
5 V е възможно неговото използване вместо зарядно устройство.
Това е идеята за създаване на серията стандарти USB BC (от Battery
Charging) с първа разновидност ВС
1.0 от 08.03.2007 г. и последвана от
ВС 1.1 от 15.04.2009 г., за да се
достигне до ВС 1.2 (пълно наименование USB Battery Charging Specification, Revision 1.2) от 07.12.2010
г., в създаването на която участват
18 компании. За реалното ползване
на USB за зареждане се е наложило
да се отстранят някои особености
на интерфейса, например преминаването в режим на доставяне на консуматора на максимален ток 2,5 mA,
след като определено време не са
обменяни данни, както и спазване на
правилата за зареждане на литиеви
акумулатори.
Като шина за зареждане в USB 2.0
и USB 3.0 се ползват изводи D+ и Dна интерфейсите с 3 възможни начина на свързването им, всеки от
които определя съответното наименование.
Стандартна шина (Standard
Downstream Port) SDP, която изисква
D+ и D- да бъдат съединени към маса
през резистори 15 kΩ (допуска се до
24,8 kΩ). Между тях се свързва консуматорът, подава му се напрежение
5 V и от него той може да консумира максимум 500 mA в USB 2.0 и 900
mA в USB 3.0.
Специализирана зарядна шина
(Dedicated Charging Port) DCP, представляваща свързани накъсо D+ и D(допуска се съпротивление между тях
до 200 Ω), а между тях и масата е
консуматорът, без да е необходимо
адресирането му. Максималният ток
на консуматора е не по-малък от 1,5
А, а основните приложения на шината са в свързани към електрическата мрежа зарядни устройства и
такива в автомобили.
Шина за зареждане и обмен на данни (Charging Downstream Port) CDP. В
източника тя съдържа блок за превключване по време на зареждането
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Шини (USB данни); [USB PD]
{управляващи интерфейси}

Фиг. 7.

в режим на обмен на данни с осигуряване на адресиране и скорост на
обмен на данните в съответствие
с USB 2.0, а напрежението и токът
на зареждане са както на DCP.
В зависимост от структурата и
предлаганите възможности съществуват 3 основни типа ИС, първият от които позволява и обмен на
данни чрез USB. Това са дадените на
редове 2, 3, 5 и 6 от табл. 5 с означение SW във втората колона, идеята за чието действие е изяснена
на фиг. 7. Чрез двойния ключ USBSW,
управляван от блока CL (от Control
Logic), може да се осъществи или не
връзка на изводи D+/D- с PD+/PD- и
съответно обмен на данни. Зарежданото устройство се свързва към
OUT и при затворен мощен ключ
SWP му се подава напрежението на
вход IN. Двата ключа са с MOS транзистори, като Dr е необходимият
драйвер за работата на SWP. За да
бъде затворен SWP, трябва съответното логическо ниво от CL и разрешение от вход EN. Блокът CL има
различни функции в зависимост от
конкретната ИС, например максималнотокова защита съвместно с
токовия трансформатор СТ и задаване на режима на работа чрез управляващите сигнали на вход ConIn.
Към този тип могат да бъдат причислени и ИС за обмен на данни между USB и друг интерфейс заедно с
постояннотоково захранване на
модула на последния. Такъв е даденият на ред 9 в табл. 5 за двупосочна
връзка между USB 2.0 и UART.
Вторият тип ИС се използват

TA=0 +70 (12x12x1)
TA=-40 +85 (3x3x0.5)
TA=-40 +105 (5x5x0.9)
TA=0 +70 (4x4x0.73)
TA=-40 +85
(3.93x2.77x0.64)
TA=-40 +85 (2.1x1.6x0.5)
TA=-10 +100 (4x4x0.9)
TA=-30 +85 (3x2.6x0.62)
TA=-40 +85 (5x5x0.75)
TA=-40 +85 (4x4x0.75)

само за зареждане, съвременните им
разновидности са само за Li-Ion и LiPolymer акумулатори с типичен брой
на клетките между 1 и 4. Вградени в
ИС блокове осигуряват целия цикъл
на зареждане, а примери са дадени на
редове 7, 8 и 10 на табл. 5. Освен
изход Bat или VBAT за свързване на
акумулатора обикновено ИС имат
втори (system или VSYS) други устройства със съществената практическа особеност автоматично избиране на захранването на последните
от външен адаптор или от акумулатора. Част от ИС на типа (например дадените на редове 7 и 10) са с
наименование Narrow Voltage DC
(NVDC), което означава, че напрежението на извод VSYS се поддържа в
тесни граници, а повечето осъществяват функцията USB OTG (дадените на редове 7, 8 и 10).
Третият тип ИС са хъбове (редове 1 и 4), в които към основната
функция е прибавена възможност за
зареждане на акумулаторите в
свързаните към тях периферни устройства. Някои хъбове (този на ред
1) осигуряват USB PD 3.0 за периферните устройства и компютъра.
В табл. 5 са дадени някои от характерните параметри на контролери за зареждане чрез USB, като
тези в колона 5 са на двата ключа –
съпротивление RDS(on) на затворения
SWP, времена на затварянето и
отварянето му, съпротивление RAS
на затворения USBSW и максимална
честота fAS на преминаващите през
него сигнали. Параметрите в колона 6 са постоянно напрежение UIN
на входа IN, вместо което в някои
ИС се дава максималната мощност
PIN към зарежданото устройство,
максимален ток IOUT на изход OUT
(понякога придружаван от напрежението UOUT на изхода), консумираният ток IDD от ИС в работен режим
и IS в режим „очакване“ (Standby) на
включване. При няколко различни
корпуса на ИС в таблицата са размерите на най-малкия. Малкото данни за ИС на ред 1 са предварителни
от 27.09.2018 г.
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Електроразпределително
оборудване за
центрове за данни
Г

ръбнакът на центъра за данни е
електрическото разпределително
оборудване, тъй като то осигурява
захранване на цялата апаратура в
съоръжението като IT и охлаждащи
устройства, системи за сигурност
и осветление. По-важното е, че електроразпределителното оборудване
подсигурява безопасността както на
целия персонал, така и цялото останало оборудване.
Обикновено разпределителната
мрежа доставя средно напрежение до
определен и независим център за
данни. Средното напрежение се понижава до ниско от трансформатор,
който се намира в центъра за данни,
след което ниското напрежение се
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разпределя към различните електрически товари. Някои малки центрове
за данни се захранват от трансформатори с ниско напрежение, докато
огромните мегаватови центрове за
данни могат да изискват високо или
средно работно напрежение. Видът
и местоположението на подстанцията високо/средно напрежение могат да бъдат договорени между оператора на центъра и разпределителното дружество.
Многото различни видове консуматори в центъра за данни имат и
различни товари като например IT
оборудване, климатици, вентилатори, помпи, осветление и др. Пътят и
преобразуването на електроенергията от доставчика или генератора
до товара минава през различни ви-

дове оборудване. Термините „нагоре“
и „надолу“ по веригата се използват
често за описание на местоположението на оборудването или за локализиране на повреда (например
трансформатор „нагоре“ по веригата от UPS). Терминът „нагоре“ по
веригата индикира движение в посока към захранването, а терминът
„надолу“ по веригата – движение в
посока към товарите в центъра за
данни. В посока от захранването към
IT консуматорите по електрическата верига са разположени следните
устройства: комутационна апаратура средно напрежение, включваща
трансформатор средно/ниско напрежение, нисковолтови комутационни/
разпределителни табла/автоматични превключватели (ATS); UPS систе-
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ма с входно/изходно комутационно
табло и UPS разпределително табло; модули за разпределение на мощност (PDU) и модулен панел за отдалечено захранване (RPP); шинопровод;
електротабло; PDU за монтаж в рак
(rPDUs)/разклонители. Изброеното
оборудване, с изключение на модулите за разпределение на мощност, се
считат за възли, съдържащи
прекъсвачи, превключватели, различни видове релета, шинопроводи,
връзки, управляващи и спомагателни
устройства. Това оборудване се използва за разпределяне на захранването към товарите надолу по веригата и за защита на електроразпределителната система в центъра за
данни. Всяко устройство е оптимизирано за дълъг живот и лесна поддръжка.

Максималнотокови
величини
Всички електрически компоненти
в центъра за данни трябва да разполагат с максималнотокова защита
от претоварване и късо съединение.
Основно правило е всички компоненти в една верига да бъдат предпазени от максимален брой ефекти при
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непредвидени проблеми в захранването. Някои максималнотокови величини важат само за устройствата за
максималнотокова защита (например предпазителите със стопяема
жичка и автоматичните прекъсвачи), отговорни за прекъсване на веригата. Други величини важат едновременно за предпазване на устройствата и възлите (например разпределителните табла, шинните системи, кабелите и т. н.), които трябва да понесат определен къс период
в максималнотокови условия, докато
сработят защитите.
Два примера за максималнотокови величини, които важат само за
максималнотокови защитни устройства, са: номинален ток при релета
за защита от претоварване – регулируема настройка на някои типове
автоматични предпазители, които
изключват веригата при претоварване; ток на динамична устойчивост
– най-високата стойност на тока на
късо съединение, при която
прекъсвачът може да изключи веригата при номинално напрежение, без
да бъде повреден.
Пример за максималнотокова величина, която важи едновременно за

защитни устройства и възли, е
токът на термична устойчивост,
който е максимално допустимият
при късо съединение, което оборудването може да понесе, термично и
електродинамично за определен период, преди да настъпи повреда.

Комутационна апаратура
с трансформатор средно/
ниско напрежение
Комутационната апаратура обикновено се разполага в зоната за електрооборудването на центъра за данни (например при такива центрове с
IT товар, по-голям от един мегават
часа). Най-често захранването й идва
директно от преносната мрежа и на
практика тук се осъществява
достъпът на електроразпределителното дружество до сградата. Ако
има наличен генератор средно напрежение, комутационните устройства
се свързват за него.
Освен разпределителна функция,
комутационната апаратура отговаря и за изключването на повреди, както и за контрола на разпределителната система средно напрежение (например при нужда от изолиране на
някоя секция за нуждите на поддръжка-
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та). Обикновено комутационната
апаратура е оборудвана с измервателни уреди, прекъсвачи, контактори, предпазители, вентилни отводи,
заземяващи разединители за стандартизирано оборудване, токови и напреженови трансформатори, предпазни
релета и релета за управление, както и цялостна контролна система.
Типично комутационната апаратура средно напрежение е съвкупност от следните четири секции:
модул „Вход“, модул „Изход“, волтметърна секция, разединител на
шините и връзките. Затворени или
отворени трансформатори сух тип
се инсталират в зоната на електрооборудването, за да свалят средното напрежение до ниско за съответното разпределително оборудване.
Основните параметри на тези
трансформатори са номинален ток
(например 2500 kVA), първично и
вторично напрежение (например 10
kV/400 V), импеданс (подобно на
съпротивлението), представен в
проценти.

Комутационна апаратура
ниско напрежение
Обикновено комутационната апаратура се позиционира в помещението за електрооборудването и оттам се осъществява достъпът на
електроразпределителното дружество до центрове за данни с мощности, по-малки от един мегават. В
случай че се използва генератор за
ниско напрежение, то комутационното устройство трябва да бъде
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свързано към него. Освен разпределителни функции, нисковолтовата комутационна апаратура отговаря за
изключването на повреди, както и за
управление на разпределителната
система ниско напрежение. Традиционно са се използвали автоматични
превключватели на захранването за
превключване между външно захранване и генератор. Днешната тенденция обаче е нисковолтови прекъсвачи да изпълняват тази функция вместо ATS устройство. Трябва да се
отбележи, че в случая когато има
генератор средно напрежение, тази
превключваща функция се осъществява на ниво комутационна апаратура.
Инсталираната в центъра за данни
комутационна апаратура обичайно е
комбинация от някои от следните
функционални единици: постъпващо
захранване от изхода на трансформатора за средно/ниско напрежение
или генератор ниско напрежение;
подстанция (PCC, например в посока
„надолу“ от UPS), център за управление на двигатели (MCC, например за
помпи); корекция на фактора на мощността/хармонични филтрации и
шинни връзки. Следните устройства
винаги са асемблирани в комутационната апаратура ниско напрежение:
хоризонтална шина, вертикална
шина, прекъсвачи, измервателно оборудване, превключватели, вентилни
отводи, релета и т. н.

Източник на
непрекъсваемо захранване
UPS системите обикновено са

инсталирани в зоната за електрооборудването или IT зоната на центъра за данни, за да доставят непрекъсваемо захранване към критичното
оборудване, което обслужват. Дизайнът на конфигурацията на избрания UPS оказва влияние директно на
експлоатационната готовност на
критичното IT оборудване. Съществуват различни типове UPS в зависимост от приложението. UPS
батериите обикновено са достатъчни за 15-минутно пълно натоварване, което позволява на резервните
генератори да се включат в случай
на спиране на енергоподаването по
преносната мрежа. Обичайно в UPSа са инсталирани следните устройства: входно/изходни превключватели, шунтиращи превключватели,
статични превключватели, захранващи модули, включително токоизправители и инвертори, техните контролни и комуникационни модули. В
зависимост от големината на центъра за данни и изискванията за
достъпност на системата конфигурациите на UPS включват някое от
следните електрически устройства:
UPS, UPS входно комутационно устройство, UPS изходно комутационно
устройство, UPS комутационно устройство, статичен превключвател
на захранването за шунтиране. В
зависимост от дизайна, архитектурата и бизнес изискванията до UPSа в помещението за електрооборудването могат да бъдат позиционирани трите типа нисковолтово оборудване.
Входното комутационно устройство на UPS подава захранване от
подстанцията на намиращото се
нагоре по веригата нисковолтово
комутационно оборудване. Изходното UPS комутационно устройство
не само подава напрежение от UPS
изхода към веригите „надолу“, но и се
състои от статични шунтови
прекъсвачи и шунтови прекъсвачи за
нуждите на обслужване, за да позволи отстраняването на повредите по
енергопреносната мрежа или да изолира UPS-a за дейности по поддръжката.
Според нуждите на центъра за
данни номиналните мощности на
UPS варират от 20 до 1600 kW.
Работата на няколко паралелно
свързани UPS може да осигури повисоки капацитети или резервираност на захранването.
UPS комутационното устройство подава електроенергия на раз-
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електроапаратура
подово в помещението за IT оборудването.

Разпределителни табла

лични PDU. Тези три разпределителни устройства могат да бъдат
събрани в един или няколко шкафа в
зависимост от сложността на системната архитектура и на количествата прекъсвачи и превключватели. Трите нисковолтови комутационни устройства обикновено включват входни изводи, изходни изводи,
разклонителна верига и свързваща
шина.

Разпределителни
устройства на захранване
и панели за отдалечено
захранване
Традиционно разпределителните
устройства и панелите за отдалечено захранване са локализирани в IT
зоната, за да разпределят, контролират и следят критичното захранване от UPS системата до IT раковете. Едно PDU обикновено съдържа
главен входен прекъсвач, разклонителен панел/и, трансформатор на напрежение, изходящи проводници, вентилен отвод, модули за мониторинг
и комуникация. Понякога разпределителните устройства на захранване
с трансформаторите могат да генерират нов „заземен“ неутрал за
намиращите се надолу по веригата
IT товари. Едно PDU обикновено е с
мощност между 50 и 500 kW.
Превключващо устройство, наречено статичен превключвател на
захранване (STS), понякога може да
бъде интегрирано в шкафа на PDU,
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локализиран в IT зоната, или в отделен шкаф, позициониран в зоната за
електрооборудването. Един STS разполага с два входа от UPS системата и един изход за PDU надолу по
веригата. STS обикновено се използва, когато трябва да се извърши
едновременна поддръжка в разпределена резервирана конфигурация. Обикновено то предлага бързо (1/4 цикъла) отворено превключване между
две различни UPS захранващи системи, като по този начин товарът е
обезпечен със захранване през цялото време.
Панелите за отдалечено захранване (RPP) са като PDU без трансформатор, поради което са и по-малки
по размери. RPP, които може да
съдържат до 4 панела и мониторингова система, разпределят захранване до IT раковете. Най-често RPP се
захранват от един или повече свързани към PDU прекъсвачи.

Проводяща шина
Проводящата шина е алтернатива на традиционното разпределяне
на захранването посредством PDU
и RPP. Обикновено шината разполага със захранващ блок, свързан със
следващата по веригата нисковолтова комутационна апаратура, захранваща шина, щепселни кутии и
разклонители, снабдени с устройства против претоварване, свързващи фитинги и допълнителни аксесоари. Може да бъде инсталирана под-

Разпределителните табла (обикновено от 1,5 до 75 kVA) всъщност
са метални шкафове, в които се разполага главното електрозахранване
от шината, клемите, към които се
свързват прекъсвачите, неутралните и заземяващите проводници. Разпределителните табла се разполагат обикновено в зоната за електро- или IT апаратура, за да подават
захранване до охлаждащото оборудване (например чилъри, помпи, вентилатори и т. н.), осветлението и системите за сигурност. Най-често се
монтират на стена или на стоманена скоба и са достъпни само от предната им страна.
В центровете за данни разпределителните табла понякога се използват вместо или в комбинация с RPP.
Въпреки това в повечето случаи те
се сглобяват в шкафове като PDU и
RPP, за да разпределят захранването
до IT раковете. В общия случай едно
единично разпределително табло
има 42 позиции, на които могат да
се монтират 42 еднофазови разклонителни прекъсвача.

PDU за монтаж в рак
Инсталират се в раковете и се
захранват чрез свързващ съединител
от PDU или RPP нагоре по веригата и
разпределят захранването директно
до IT оборудването в рака. Три- или
еднофазните rPDU се избират спрямо очакваната плътност на мощността или системната конфигурация.
Измервателните PDU за монтаж
в рак осигуряват мониторинг в реално време на свързаните товари.
Дефинирани от потребителя аларми
предупреждават за потенциални претоварвания на веригата, преди критичните IT товари да бъдат достигнати. Допълнителен мониторинг на
товара се предоставя от комутирани PDU за монтаж в рак, комбинирани с дистанционно управление на
пуска/спирането на индивидуалните
контакти за рестартиране, изключвател със забавено действие за постигане на селективност и управление на използването на контактите.
В обобщение, функцията на PDU за
монтаж в рак, PDU, RPP, шината и
разпределителното табло е да разпределят трифазното захранване до
критичните еднофазни IT устройства в рака.
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Mobil Serv - "кръвен тест" за
здравето на индустриалното
оборудване
SM
SM

Една пълна кръвна картина в здравната
лаборатория дава на човек представа дали
е здрав и, ако има нещо смущаващо в жизнените му показатели, какви проблеми би
трябвало да лекува. По аналогичен начин лабораторният анализ на масла Mobil ServSM
прави широкоспектърна диагностика на индустриалното оборудване и помага не само
за навременната подмяна на смазочния продукт, но и за ранното установяване на потенциални технически проблеми.

Бързо и лесно
Анализът Mobil ServSM представлява лабораторно изследване на текущото масло,
с което функционира дадена индустриална машина. На база изпратена проба в контейнер с QR код се разкрива точният състав на работещото масло: съдържание на
твърди частици, вода, пълен списък на наличните химични елементи. След анализа
на пробата потребителите могат да видят резултатите си в защитена онлайн
система - на своя компютър, таблет или
смартфон. Бързината е ключов фактор в
Mobil ServSM.

3 лесни стъпки
Използването на уеб-системата Mobil
ServSM е лесно и бързо благодарение на система от баркодове и QR кодове:
1. На машината се прикачва баркод, генериран от системата Mobil ServSM. Той се
регистрира в едноименното онлайн приложение, достъпно през компютър, смартфон, таблет. Създава се "профил" на машината, в който се въвеждат базови данни за
нея;
2. Взема се проба от използваното масло в стерилен контейнер, който предварително носи свой уникален QR код. Контейнерът се изпраща до лабораторията;
3. На четвъртия ден в онлайн системата Mobil ServSM е достъпен докладът от целия анализ.
В лабораторията могат да се изследват
всякакви масла: от хидравлични машини,
от компресори, от скоростни кутии, двигатели, турбини и др.

За смяна - или пък не?
Дали маслото има нужда от смяна - това е първият въпрос, на който моментално се получава отговор след пълния лабораторен анализ. Той установява наличието
на промени във вискозитета на маслото,
степента на замърсяване, оксидация и др.
При отклонение от нормите маслото се
нуждае от смяна, защото в противен слу-
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чай може да доведе до увреждане на техниката. Така например намаляването на вискозитета може да намали способността
на маслото да предпазва оборудването. Високото ниво на оксидация пък може да доведе до задръстване на филтрите, увеличаване на вискозитета, а оттам и до повишаване на работните температури и
прегряване.
Яснотата за състоянието и свойствата на маслото може да помогне по няколко
начина:
- навременна подмяна на вече амортизираното масло, ако то е вече неподходящо
за използване.
- при работа с висококачествени формули, проектирани за високо натоварване,
може да се окаже, че смазочният продукт
е запазил първоначалните си качества дори в края на периода за рутинна подмяна
на маслото - в такива случаи то може да
продължи да се използва, спестявайки разхода за ново масло.

Пълна "кръвна картина" на
оборудването
Какво казва маслото за техническото
състояние на машината - това е вторият
важен въпрос, на който отговаря анализът
Mobil ServSM. Съставът на маслото може
да разкрие потенциални технически проблеми в машините.
Когато компонентите се износват,
малки метални частици се смесват с маслото. Наличието им е сигнал за нужда от
проверка. Например, ако в хидравлична преса има високо съдържание на частици желязо, това може да е знак, че даден компонент в пресата е позициониран неправилно, има високо триене и бързо износване.
Ако проблемът бъде открит навреме, сервизният екип може да коригира позицията
на сегмента, преди да е станало късно. Това спестява потенциалния бъдещ срив на
машината, непредвидено прекъсване на работата и скъп ремонт.
Високите нива на азотни съединения в
маслото обичайно пък говорят за дефектни уплътнения. Това води до ускорено окисляване, "втвърдяване" на маслото и увреждане на техниката.

При наличието на жълти и червени кодове анализът обичайно включва и типови
препоръки за действие при наличието на
съответните проблеми в състоянието на
маслото.
Тези типови препоръки подсказват на
сервизните екипи къде е най-вероятно да
има технически проблеми в оборудването,
довели до съответното изменение в състава на маслото.

Снимки vs. тенденции
Важно е да се има предвид, че не всякога
единичен тест може да е основание за вземане на решениел. Ценно e да се проследи
потенциалното развитие, да се потърси
тенденция. Това означава, че след разумен
период от време, в зависимост от типа на
оборудването, е желателно да се проведе
втори лабораторен тест, който да разкрие дали проблемът търпи развитие и ако
да - в каква посока.
Именно в този смисъл голямо удобство
на Mobil ServSM е фактът, че всяка регистрирана машина има своя "профил" в защитената онлайн система, подобно на участник в социалните мрежи. В този "профил"
систематично се натрупва историята от
всички провеждани тестове. Благодарение
на нея лесно се разкриват тенденции, касаещи "здравето" на индустриалното оборудване.

Анализ + препоръки
Анализът Mobil ServSM информира чрез
цветова легенда какви са изводите за състоянието на маслото. Полетата, маркирани в червено, са сигнал за тревога, жълти ивици - за повишено внимание, а зеленият код е знак за нормални показатели.
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Новият честотен регулатор
FR-CS80 на Mitsubishi Electric
С най-малките в света габарити,
новият компактен честотен регулатор FR-CS80 на Mitsubishi Electric е
комбинация от висок клас функционалност и ненадминато ниска цена.
Моделите от серията са с най-добри
в класа си показатели за енергийна
ефективност, отличават се с лекота
на използването и на настройка. FRCS80 имат широк спектър приложения - тъкачни машини, конвейери,
вентилатори и помпи, управление на
фонтани и на машини за обработка
на дървесина.

Компактност
Честотните регулатори FR-CS80
са с най-компактните габарити в своя
клас, като постигат пълно оптимизиране на пространството. Те могат да
бъдат монтирани едно до друго така,
че на мястото, което заемат две устройства при използване на конвенционален честотен регулатор, могат да
бъдат разположени три FR-CS80 регулатора.

Богата функционалност
Въпреки компактността и достъпната си цена, моделите FR-CS80 на
Mitsubishi Electric осигуряват функции
и характеристики, които обичайно се
срещат при по-високи класове продукти. Сред функционалните параметри
на новите модели са:
• Контролируемо спиране до "0" при
отпадане на захранване;
• Функция на траверса;
• Функция за продължаване на работата при моментно прекъсване на
тока;
• Удължено забавяне на възбуждането при спиране;
• S-крива на ускоряване/забавяне;
• PID контрол;
• Оптимално управление на възбуждането - ефект на пестене на енергия;
• Настройваем 3-точков V/F контрол;
• Вектор контрол. Възможност за
свързване на спирачен модул;
• Multi-speed функция - дефиниране на
до 15 задания за скорост.
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Висока
производителност
Компактните честотни регулатори FR-CS80 се отличават със следните характеристики на производителността:
• Векторен контрол и функции за самонастройка;
• Приложим, където се извиква висок
стартов момент - професионални перални машини, подемни и транспортни машини, конвейери и телфери;
• Висок въртящ момент от 150%/1 Hz
се реализира (при активна функция
за компенсация на приплъзване);
• Функция за самонастройка, "без
въртене" изчислява константата
за мотор (R1) автоматично;
• Възможност за добавяне на спирачен модул (опция за FR-CS84-050-60
и по-мощните модели).

Оптимално управление
на възбуждането
Токът на възбуждане се регулира
непрекъснато до оптималната му
стойност, необходима за ефективно
управление на двигателя - патентована технология, реализираща значителен ефект на пестене на енергия.

Лесен за управление и
поддръжка
Моделите от серията FR-CS80 са
доказано лесни за използване, за настройка, управление и поддръжка през целия им експлоатационен живот. Сред
предимствата, които предлагат на
потребителите в това отношение, са:
• Интегриран операторски панел FRPA07;
• Опция - LED операторски панели
FR-LU08 и модул за параметризиране FR-PU07;
• Софтуер за конфигуриране FR
Configurator2;
• Високоскоростна комуникация RS485 до 115.2 kbps с вградени протоколи Mitsubishi inverter protocol и
MODBUS RTU;
• Директна връзка с операторски
терминал GOT;

• Редуцирано време за опроводяване;
• Лесно опроводяване на контролната верига посредством пружинни
клеми;
• Защита от агресивни среди - покритието на платката съответства на IEC 60721-3-3 3C2/3S2.

Отговорност към
околната среда
Mitsubishi Electric е една от найсилно изявените компании като отговорност към околната среда в
бранша. Моделите от серията FRCS80 са произведени в съответствие
с директивата на ЕС RoHS за ограничение на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Сертифицирани са по UL, cUL, EC
Directives (CE marking).

ноември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2018

45

автоматизация

Индустриални
приложения на ултрависокочестотната
RFID технология
Р

адиочестотната идентификация
е традиционен метод за автоматично проследяване и инвентаризация на
стоки и материални активи. Използва се в търговията и в широк набор
от промишлени отрасли, включително в машиностроенето, металообработката, опаковъчната индустрия,
металургията, енергетиката, минното дело, както и в транспорта,
логистиката и складовите стопанства. Основните приложения на технологията са при събирането на данни, етикетирането и разпознаването на мобилни обекти и стоки в
производства, организирани в поточни линии, както и за контрол на положението на подвижни съоръжения,
транспортни ленти и др. Благодарение на автоматични радиочестотни системи за идентификация се
валидират разнородни процеси и операции, документират се отделните
производствени етапи, осъществява се контрол на качеството и се
управляват разнообразни производствени асортименти в редица съвременни фабрики. Проследяването на
части и компоненти, продукти и
материали се извършва посредством RFID етикети и съответните стационарни или портативни
четци.
Много промишлени предприятия
инвестират в модерни RFID платформи с цел подобряване на ефективността, увеличаване на прозрачността и проследимостта и повишаване на интелигентността на производството. Сред технологиите в
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областта, които добиват все поголяма популярност в динамично развиващата се глобална индустрия
днес, е ултрависокочестотната
RFID идентификация (UHF RFID).

Особености на
технологията
Все повече индустриални производители преминават от широко използваната в миналото нискочестотна RFID технология (от 30 kHz
до 300 kHz), която обикновено работи на честота 125 kHz с максимален обхват на разчитане около 10 см,
относително защитена е от радиосмущения, но RFID етикетите са
скъпи, към високочестотно RFID
идентифициране. При него типичната работната честота е 13,56 MHz
(при честотен обхват от 3 до 30
MHz), максималният обхват на раз-

читане е малко над 1 м, чувствителността към радиосмущения е малко
по-голяма, а цената на RFID маркерите остава сравнително висока.
Редица предимства пред тези две
популярни технологии предлага найновият метод в областта – ултрависокочестотната RFID идентификация (от 300 MHz до 3 GHz). При нея
четците оперират при честота от
порядъка на 900-915 MHz, което позволява много по-голям работен обхват на системите от порядъка на
12 м, както и многократно по-бърз
трансфер на данни. Методът се доказва като достатъчно гъвкаво и
мощно решение за радиочестотна
идентификация, което е в състояние
да покрие нарастващите изисквания
на съвременната промишленост в
условията на Четвърта индустриална революция. В допълнение, цената

ноември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2018

47

автоматизация
HF RFID системи в идентификацията на мобилни обекти, движещи се
непрекъснато със скорост от порядъка на 3 m/sec и повече.
Системите за ултрависокочестотна радиоидентификация са базирани на принцип, познат като
„свързване с обратно разсейване“
(backscatter coupling), при който разпространението на електромагнитни вълни се използва за предаване на
данни и захранване на етикетите,
което прави самите етикети пасивни. За разлика от индуктивните системи, тук сигналът може да създаде „мъртва зона“, където даден етикет да не бъде захранен и/или идентифициран.
Повечето UHF системи днес са
базирани на хардуер от второ поколение („Gen 2“), който позволява работа при много различни честоти и
ги прави гъвкаво решение за приложения, подлежащи на различни международни ограничения за използването на радиочестотния спектър.
на радиочестотните идентификатори при UHF RFID технологията е
значително по-ниска.
Макар да е позната вече повече
от десетилетие, ултрависокочестотната идентификация навлиза помасово в съвременните производства едва през последните няколко
години. Тя е най-податлива на смущения, но производителите на продукти в сегмента са разработили богат
асортимент от RFID етикети, антени и четци, подходящи дори за тежки индустриални среди. Основно предизвикателство пред технологията
е специфичната организация на промишлените обекти (включваща множество метални обекти и конструкции, машини, роботизирани системи,
подемна техника и др.), тъй като
радиовълните се отразяват от метални повърхности.

Избор на RFID система за
индустриални приложения
Системите за нискочестотна
радиоидентификация обикновено са
стационарни. Етикетите биват
маркирани и разчитани в конкретна
точка от процеса. LF RFID платформите са от т. нар. „read-only“ тип,
който позволява само събиране на
данни и проследяване. Такъв тип система обикновено разчита индивидуален сериен номер, който е с размер
не повече от 40 бита. Тези данни се
използват от контролна система за

48

проследяване на транспортни устройства като палети например. LF
идентификаторите, които позволяват разчитане и запис на данни, са
ограничени до около 200 B.
Повечето системи за LF идентификация се основават на принципа на
индуктивното свързване (базиран на
Закона на Фарадей). При тях разчитането на блок данни с размер 4 B
отнема до 180 ms, а записът на
същия блок – над 300 ms. Ето защо
тези системи обикновено не се използват за мобилна радиочестотна
идентификация.
Платформите за високочестотна
RFID идентификация, които се основават на същия принцип, са базирани
на стандартите ISO 14443 или ISO
15693. Те позволяват оперативна
съвместимост между етикети и
хардуерни средства за разчитане/
запис от различни производители. В
резултат, цената на RFID маркерите при HF системите е сравнима с
тази на LF идентификаторите. Подобно на LF RFID платформите и
тези за високочестотна идентификация традиционно са стационарни.
Разчитането на блок данни от 16
или 128 бита отнема около 30 милисекунди, а записът на същото количество информация – около 60. Работният обхват е до 150 мм при
монтирането им на неметални
повърхности. По-високият трансфер
на данни позволява използването на

Предимства на UHF RFID
технологията
Ултрависокочестотната идентификация се използва надеждно в практиката за приложения, които изискват разчитане на етикети на разстояния от порядъка на 4-5 и повече
метра в зависимост от средата и
дизайна на антената и идентификатора. Поради естеството на метода за предаване на вълни, UHF сигналът може да бъде отразен от изцяло или частично проводими
повърхности като метал, вода или
бетон. Това отразяване може да бъде
полезно, правейки възможно пренасочването на вълните около дадени
обекти и позволявайки по-голяма
гъвкавост. Но то може да бъде и
недостатък, когато е необходимо
идентифицирането на конкретен
RFID маркер при наличието на голям
брой етикети в работното поле.
Най-новите UHF решения на пазара
от типа NFC (комуникация в близкото поле – near field communication) в
зависимост от производителя могат да осигурят от 20 до 1000 разчитания в секунда. Надеждността
им обаче може да бъде компрометирана от множество фактори в индустриална среда. Експертите препоръчват провеждане на тестове на
избраната система в реални условия
преди фактическото й внедряване в
производството.
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Предвид същността и особеностите на инфраструктурата, необходима за внедряването дори и на помалка RFID платформа, изборът на
неподходяща система може да коства на производителите множество разходи и негативни ефекти
във връзка с ненадеждно събиране на
данни. Сред съображенията при избор
на решение неминуемо са възможностите на платформата надеждно да
пренася и съхранява данни.
UHF идентификаторите се отличават с ниска цена, тъй като имат
много малка памет. Един бюджетен
UHF етикет обикновено разполага с
64 байта, достатъчни да съхранят
сериен номер. Данните, свързани с
него, се съхраняват в информационна база, достъпна чрез интернет. В
UHF приложенията етикетът се използва в най-базовата му роля – като
средство за идентифициране, подобно на регистрационен номер на автомобил. По-подробна информация за
обекта може да бъде получена чрез
комуникация посредством индустриална мрежа към съответното устройство, което разполага с нея. Ниската цена на идентификаторите ги
превръща в продукт за еднократна
употреба, който може да бъде поставен директно върху обекта, независимо от неговия вид и предназначение.
Най-нискобюджетните етикети,
предназначени за складови дейности,
не са подходящи за по-взискателни
промишлени приложения, в които би
им се наложило да оцелеят на бояджийска, монтажна линия или пък в
пещ. Индустриалният дизайн съответно увеличава и цената на идентификаторите.
Все повече производители предлагат UHF RFID етикети с повече памет – до 4 или 7 kB, позволяваща
съхранение на много повече информация от обикновен сериен номер. При
тях логично цените са доста по-високи, а приложенията им – по-специфични и ограничени.

Технологични достижения
при четците
При четците за радиочестотна
идентификация се наблюдава сериозен технологичен напредък през последните години – както при продуктите за високочестотни приложения, така и при решенията за UHF
RFID системи, отбелязват експертите. Докато четците за складови
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стопанства и логистични центрове
обикновено са оборудвани за комуникация с персонален компютър, продуктите за индустриални приложения
(като линии за асемблиране например) са предназначени да комуникират с програмируеми контролери. В
резултат тези четци могат да
бъдат конфигурирани за работа с
всяка индустриална мрежа, включително Ethernet IP, Profinet, Modbus,
CANopen или IO-Link. Четците могат
да бъдат конструирани така, че да
включват и повече от една антена
(до 16), което намалява цялостните
разходи за внедряване на платформата.
Наличието на множество точки
за разчитане, осъществяващи обратна връзка към един и същи контролер, допълнително намалява разходите. Повечето на брой антени позволяват покриването на значително по-голям работен обхват, например вход на пристанище или цял цех.
Сред технологичните достижения
при UHF RFID четците е и възможността за по-лесно позициониране на
антената, което позволява по-прецизно насочване на портативния
четец, благодарение на цифров индикатор за сила на сигнала в различни
положения на устройството в пространството.
Друго предимство на съвременните четци е възможността им автоматично да определят мощността
на сигнала, който антената излъчва,
необходима за разчитането на даден
идентификатор, като започват от
нула и постепенно я увеличават.
Предварително зададените по-мощни стойности биха създали излишно
отразяване на вълни, което може да
влоши качеството на събиране и
обработка на данните, допълват
специалистите.

Възможности и
приложения
При избора на UHF RFID система
за дадено приложение е необходимо
внимателно предварително планиране и проучване на особеностите
и изискванията на средата. Експертите препоръчват съставяне на
въпросник, който включва всички
практически аспекти от експлоатацията на бъдещата система, включително каква задача точно ще се
изпълнява, какви обекти ще бъдат
идентифицирани, какво е досегашното решение. Важно е да се отчетат

всички релевантни фактори на средата, включително наличието на
електрически шум, екстремни температури, висока влажност, химически агенти и т. н. Препоръчително е предварително да се планира
колко на брой мобилни и/или стационарни четци, както и колко идентификатори ще бъдат необходими,
колко бързо ще се движат RFID етикетите, на какво разстояние ще
преминават от четеца, както и
един от друг. Добре е да се вземе
решение към персонален компютър
или логически контролер ще изпраща отчетите си системата, както
и какъв комуникационен протокол
ще се използва. Важен фактор за
избора и проектирането на решение
е какъв обем информация ще се разчита от/записва на идентификаторите, както и колко често ще се
осъществяват тези операции. Друго важно съображение е дали приложението изисква разчитането на
повече от един етикет наведнъж, а
също и има ли ограничения по отношение на размера му.
UHF RFID системите все по-масово се доказват в практиката като
надеждно и ефективно решение за
инвентаризация на материални активи, включително продукти на поточни линии и палетизирани единици. Значително нараства броят на
приложенията на технологията в
производства, позволяващи мобилно
разчитане, както и такива, изискващи по-голям обхват на разпознаване.
Ултрависокочестотната идентификация пести усилия на операторите
на портативни устройства, спестявайки им няколко допълнителни крачки или движения. С помощта на метода RFID системите за индустриални приложения стават по-гъвкави,
което позволява прилагането им и в
Industry 4.0 среда, както и в Industrial
Internet of Things платформи за попрецизна, надеждна и рентабилна
идентификация и на най-малките
обекти в мащабни монтажни и производствени линии. Проследяването
и разпознаването на всеки компонент в даден възел и на всяка част
от монтажната сглобка прави
възможно събирането на големи обеми разнородни данни за операциите
по изработка и асемблиране, както
и обработката на тази информация
и използването на резултатите от
анализа за оптимизиране на производството в бъдеще.
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CLX
Компактност, стабилност,
прецизност
Серията CLX на DMG MORI разполага с голям набор от функции по отношение на технологиите и софтуерните приложения.
Преди време, решението за инвестиция в дадена машина се
определяше от най-общите характеристики на производителността й. Днес по-важен аргумент се оказват решенията, които дадена машина предлага. Тази тенденцията в търсенето
се наблюдава в световен мащаб, без значение от класа машина
или конкретния отрасъл, в който работи клиента. Затова базовият клас машини на DMG MORI идва с портфолио от решения - с широка гама от технологии, опции, софтуерни решения
и приложения. CLX гамата дава отлични резултати при струговане, когато машината е конфигурирана с правилните високотехнологични опции на атрактивни цени.
Оптималната CNC машина трябва да осигурява едновременно продуктивност, гъвкавост и лесна работа. DMG MORI предлага моделите от серията CLX, които отговарят на тези критерии. С различните опции и технологични решения DMG MORI
дава възможност за конфигуриране според индивидуалните изисквания на клиента.

CLX CLX 350, CLX 450
Базови универсални стругови центри за
оптимална продуктивност
Със своите компактни размери от 5 m2 за CLX 350 и 5.8 m2
за CLX 450, базовите универсални стругови центри на DMG MORI
са подходящ избор за условията на по-малки производствени помещения. С ходове на CLX 350 - 580 mm, а на по-големия модел 600 mm, с диаметър на обработка съответно ø 320 mm и ø 400
mm, машините обхващат широк диапазон от детайли.
Високо динамичната работа на шпиндела осигурява максимална прецизност при рязане. CLX 350 разполага с шпиндел 16.5
kW, 168 Nm и 5,000 обмин, а CLX 450 е с впечатляващи характеристики от 25.5 kW, 426 Nm и 4,000 обмин, особено важни за тежка машинна обработка. При бърз ход, CLX 450 може да достигне
30 mmin по X и Z оси , а по-малкият модел достига до 36 mmin
по Z оста. Серво револверната глава е за 12 инструмента. CLX
450 разполага с 6 допълнителни държача тип block. Подвижното
задно седло позволява обработка на валове.
CLX серията е с подобрена конструкция на чугуненото тяло
за отлична устойчивост и стабилност при вибрация. Благодарение на това се постига и оптимално отвеждане на стружките от работната зона. CLX са оборудвани със СВД от висок
клас и линейни ролкови направляващи на Х- и Z- осите. При CLX
450 има опция за Y-ос с линейни направляващи. Динамичният
главен шпиндел с 4 лагера, с капацитет на пръти от ø 51 mm
за CLX 350 (опция за ø 65 mm) и ø 80 mm за CLX 450, осигурява
висока точност на работа и дълъг експлоатационен живот.
Управлението, 19" DMG MORI SLIMline® multi-touch control и
Operate 4.7 на SIEMENS улеснява работата със струговите центри CLX. В допълнение DMG MORI Technology Cycles - Easy Tool
Monitoring осигурява защита при контролирано спиране на
шпиндела и оста в случай на счупване или претоварване на инструмента, като по този начин се предотвратяват допълнителни щети по машината.
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Акценти на серията CLX
• Прецизност с високо динамичен шпиндел
o CLX 350 макс. мощност 16.5 kW (40% DC), макс. въртящ момент 168 Nm (40% DC), максимални 5,000 обмин
o CLX 450 макс. мощност 25.5 kW (40% DC), макс. въртящ момент 426 Nm (40% DC), максимални 4,000 обмин
• Подвижното задно седло позволява обработка на валове, опция NC управляемо
• Бърз ход
° CLX 350 X- Z-ос 30 36 mmin
o CLX 450 X- Z-ос 30 30 mmin
• По-голям капацитет със серво револверна глава с до
12 инструмента и 6 допълнителни държача тип
block* (*не е налично за CLX 350)
• Устойчиви на надраскване повърхности в работната зона осигуряват дългосрочна защита на машината

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ

www.polymeta.bg
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Актуални новости
при обработващите
центри
П

рез последните години при обработващите центри се наблюдават множество технологични новости, плод на непрекъснатите разработки на проектанти, конструктори и технолози. Пазарните анализатори в сегмента регистрират отчетлив стремеж сред производителите да съобразяват максимално концепциите си с най-съвременните
изисквания на клиентите и на иновативни производствени платформи
като IoT и Industry 4.0. Сред водещите тенденции са все по-високата
степен на автоматизация, непрекъснато разширяващата се приложна
област на многоосната и високоскоростната обработка, навлизането
на вертикалните обработващи центри във все по-неспецифични производствени програми наред с нарастващата им достъпност. Непрекъснати са подобренията и при контролните технологии, както и при
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палетните станции и магазини, които размиват границите между високо- и нискообемни производства.
Според актуално проучване на
Marketwatch, посветено на динамиката на глобалния пазар на обработващи центри за периода 2016-2020 г.,
водещата тенденция, която ще
продължава да предопределя технологичното развитие в областта и
през идните години, е автоматизацията. Сред позитивните ефекти
от внедряването й в машинната
обработка са по-ефективното използване на ресурси, намаляването на
загубите на материал и оптимизирането на оперативните разходи.

Водещи тенденции
Все повече производители, не
само в големите индустриални компании, но и в предприятията от средния и малък бизнес, инвестират в
обработващи центри, за да подобрят производствената си ефективност, отчитат статистиките. По-

голям дял от новозакупеното оборудване принадлежи на вертикалните
обработващи центри, а фокусът при
тези машини е върху лесното програмиране и надеждния и интуитивен контрол. Опростяването на
възможностите за управление на
обработващите центри в комбинация с отчетливата тенденция на
преминаване към т. нар. „off-site“ EIA/
ISO програмиране (отдалечено, като
алтернатива на въвеждането на
програми на място в цеха) очертават пътя на развитието и при базовите модели, разработвани за понеспецифични и бюджетни производства.
Конструкторите на обработващи центри през последните години
налагат концепцията за гъвкави производствени системи (flexible
manufacturing systems, FMS) като
технология на фабриките от бъдещето. Основен фокус в това направление е да се избегнат прекалено скъпите и излишно сложни конфигурации,
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които в динамичната производствена среда могат да се окажат и ненадеждни. Целта е гъвкавост и адаптивност към промените в дизайна и
производствените обеми. На пазара
се налагат например палетни системи, които позволяват управление на
до 100 палета на един или няколко
хоризонтални обработващи центъра. Системата позволява лесна промяна на мащаба на производство
чрез просто добавяне на палетни
модули и машини без нужда от други
пренастройки. Преконфигурирането
се случва единствено в платформата за управление.
Друга отчетлива тенденция в
сегмента са обработващите центри, проектирани да работят с голям
набор от материали. Отвъд стремежа към високи скорости на подаване
и обработка, екологичните изисквания по отношение управлението на
отнетия материал налагат лесно и
бързо извеждане и отделяне на
стружките от различни метали,
дори във високоскоростни приложения.
Подобно на всички останали области от индустриалното производство, и машинната обработка сил-
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но се повлиява от навлизането на
Industry 4.0 във фабриките. Производителите се фокусират върху интегрирането на все повече интелигентни функции в модерните обработващи центри посредством внедряване на съвременни информационни и
комуникационни технологии. Появява
се концепцията за смарт центри,
които разполагат с високотехнологични възможности за отдалечен
мониторинг, онлайн настройка на
параметри, автоматизирани програми за управление на поддръжката и
експлоатационния живот на инструменталната екипировка, както и
функции за компенсация на топлинната деформация на свредлата и
оптимизиране на АСИ (автоматичната смяна на инструментите) чрез
специализирани бази данни. Наблюдава се интегриране на все повече роботизирани, сензорни, софтуерни и
измервателни технологии, дигитални сервозадвижвания и I/O модули в
обработващите центри, както и на
платформи за триизмерно моделиране и симулация на обработващите
операции. Непрекъснато се акцентира върху интуитивното взаимодействие между оператора и оборудва-

нето и на възможностите за интелигентна оптимизация на обработката в реално време.
Иновациите при човеко-машинния
интерфейс включват т. нар. processbased HMI (процесно базиран), който
се основава на дългогодишен опит и
ноу-хау по отношение на машинния
дизайн и обработващите процеси и
осигурява бърза и безопасна обработка, CAD/CAM интеграция, симулация
на производствени графици, симулация на машинна обработка и функции
за защита от аварии при сблъсък
(anti-collision).
Сред производителите се забелязва тенденция към надграждане на
машинните центри от самостоятелно функциониращи машини до
звено от интелигентни производствени системи с интеграция на ERP
и MES софтуер и ИКТ, стандартни
комуникационни протоколи и разнообразни възможности за обмен на
данни с останалите елементи от
производствената мрежа.

Пазарна динамика
Пазарните анализатори от агенция Research and Markets прогнозират, че глобалният пазар на обработ-
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ващи центри ще продължи да нараства с комбиниран годишен темп на
растеж от 5,68% в периода до 2020
г. Сред основните двигатели на този
ръст е нарастващото търсене на
широк асортимент от метални изделия, като пазарът на такива продукти е в размер на над 1,8 трилиона щатски долара през 2015 г. и се
очаква да достигне 2,35 трилиона до
2020 г., сочат данните на агенцията.
Водеща клиентска индустрия,
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стимулираща увеличаването на продажбите на обработващи центри
през последните години, е автомобилостроенето, където такова оборудване се използва предимно за рязане, пробиване и повърхностно почистване на детайли от листов
метал в производството на части
за автомобили. Тази тенденция се
очаква да се запази и през следващите години в синхрон с очаквания ръст
на автомобилната индустрия, особено на нововъзникващите и развиващите се пазари, показват прогнозите на Research and Markets.
Според проучване на Technavio пък,
значителен ръст се очаква и на пазара на 5-осни CNC обработващи центри до 2021 г., като прогнозният
годишен темп на растеж е 6,66%.
Изследването извежда облак-базираните CNC системи като една от
основните тенденции на пазара на
обработващи центри през последните години. С все по-масовото навлизане на концепции като Industry 4.0 и
Industrial Internet of Things (IIoT) в практиката търсенето на облачни технологии в индустрията непрекъснато нараства, твърдят анализаторите. Отчетливо интегриране на об-

лачни платформи се наблюдава именно при ЦПУ и това е един от найярките и трайни ефекти от Четвъртата индустриална революция, убедени са от Technavio.
Наред с други технологични новости, които новата производствена
парадигма налага, нарастват приложенията и на т. нар. самооптимизираща се машинна обработка. Функциите на модерните обработващи
центри в това направление са насочени към автоматично оптимизиране на параметрите на обработка,
ефективността и разходите на базата на данни за обработващите
операции, събирани непрекъснато от
усъвършенствани платформи за мониторинг и управление.

Ръст в търсенето на
вертикални центри
Вертикалните обработващи центри се използват във високопрецизни приложения и са широко приложими в автомобилната и космическата индустрия. Все по-отчетливо
търсене през последните години на
такова оборудване се забелязва и в
широк кръг от други отрасли поради
сравнителния спад в цените на вер-
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на вертикални центри, остават 5-осното фрезоване и
дълбокото пробиване (gun drilling). Освен автомобилната индустрия като водещи клиентски отрасли на вертикални системи се налагат космическата индустрия,
електрониката и производството на метални изделия.
Ръстът на пазара на хоризонтални обработващи центри, който също се запазва постоянен, е стимулиран от
увеличената производителност и гъвкавост на обработващите процеси при тези системи, отчитат от Gardner
Intelligence в актуален доклад от 2018 г., проучващ нагласите на световните производители да инвестират
в обработващи центри.

Дизайн и ефективност

тикалните центри и значителните подобрения по отношение на производителността и ефективността и
управлението с развитието на технологиите за машинна обработка в контекста на дигитализацията. Всички
тези фактори ще продължат да налагат вертикалните
обработващи центри като предпочитано решение в
съвременните фабрики до 2021 г., а и след това, прогнозират от Technavio. Размерът на пазара на такива
машини за прогнозния период се очаква да надмине 4,7
млрд. щатски долара, а основните операции, извършвани

Две са основните тенденции, които определят технологичното развитие на обработващите центри в
контекста на дигиталната трансформация, твърдят
пазарните анализатори. Първата е свързана с непрекъснато разширяване на приложната им област в индустриалното производство поради спада в цените на оборудването за високоскоростна и 5-осна обработка. Такива възможности вече се предлагат и от по-компактни,
достъпни и лесни за управление центри, което ги прави
все по-предпочитано решение за интеграция както в
нови, така и в съществуващи производства.
Другата тенденция е към все по-автономна работа
на обработващите центри, при която операторите
почти не са ангажирани с наблюдение на обработващите процеси, а те са предвидими, високопрецизни и надеждни. Анализаторите условно наричат това направление в дизайна и управлението „high confidence machining“
или в буквален превод – машинна обработка с висока
степен на доверие в оборудването. Това е отчетлив
белег за прехода към почти или изцяло автономно функциониращите фабрики на бъдещето, които се нуждаят
от минимална човешка намеса.
И двете тенденции оказват влияние върху развитието на CAM софтуера, отчитат специалистите. Високоскоростната и 5-осната машинна обработка могат да
станат по-достъпни за масовия индустриален производител само с помощта на опростяване и оптимизиране на
CAM софтуера. А обработката с „висока степен на доверие“ става възможна само благодарение на възможностите за сигурно валидиране на процесите и стриктна симулация на циклите на обработка при реално изпълнение на
генерираната програма от машинния център.
С превръщането на многоосната обработка в стандарт се наблюдават все по-смели концепции при обработващите центри с ЦПУ, коментират експертите, а при
прототипите и реалните пазарни версии се появяват
нови позиции, ъгли и конфигурации на обработка. Целта е
производство на висококачествени изделия с по-малко
разходи. Постигането на висока степен на прецизност и
възможности за изработка на завършен продукт в един
машинен цикъл вече са факт, сега е въпрос на време тези
функции да се предлагат изгодно, гъвкаво и ефективно и
в по-компактните и бюджетни производства.

Развитие на 5-осната обработка
Постепенно отпадат факторите, възпрепятстващи
5-осната обработка да развие пълния си потенциал като
технология по отношение на производителността, убедени са специалистите. Напредъкът при режещите инструменти и софтуера за компютърно проектиране пра-
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предлагат в многозъбни версии, като
комбинацията прави възможно постигането на по-качествена
повърхностна обработка с по-малко
движения на инструмента, по-високи скорости на подаване, по-рядка
смяна на инструмента и по-ефективна обработка.

Иновации при
многоосната обработка

ви метода все по-ефективен, а в резултат дори по-скъп обработващ
център в комбинация с по-скъпа инструментална екипировка гарантира многократно по-ниски разходи за
единично изделие в сравнение с преди години, а в сравнение и с аналогични конфигурации днес, сочат проучванията. Съвременните 5-осни центри правят възможна по-бързата и
качествена обработка на гладки и
прецизни триизмерни повърхности и
в труднообработваеми материали с
увеличен живот на инструментите.
Ползите от тази своеобразна еволюция в технологията са значителни не само за производителите на
щанци и пресформи, но и в широк
набор от приложения, свързани с изработката на 3D изделия, като медицинската техника, ортопедията и
космическия сектор. Надеждното
управление на обработката по 5 оси
създава нови възможности за използване на инструменталната екипировка, твърдят експертите. Появяват се нови режещи геометрии, проектирани специално за 5-осни центри, които позволяват по-ефективно
отнемане на материал с по-малко
износване на инструмента в сравнение с конвенционалната обработка.
Допълнителен скок в производителността предполагат и две иновативни концепции при дизайна на режещите инструменти за 5-осни обработващи центри. Първите са т.
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нар. многозъбни/многоканални фрези
(multi-flute end mills), при които подобрената ефективност е базирана на
проста математика. Наличието на
повече режещи ръбове позволява повисоки скорости на подаване и рязане и създава по-голяма режеща
повърхност, което съдейства за удължен живот на инструмента, по-високи темпове на отнемане на материал, по-качествени повърхности и
по-ниски цялостни разходи за обработка. Популярни на пазара са 6зъбните варианти.
Друга интересна концепция са т.
нар. „barrel-shaped“инструменти (в
превод – с бъчвообразна форма),
създадени специално за 5-осна машинна обработка. Те имат специални профили, които позволяват поширока контактна зона с контурната повърхност на обработващия детайл. Предлагат се в различни конфигурации, като най-популярни са
инструментите с голям радиус, които завършват с връх с малък радиус. Основното им предимство е, че
осигуряват по-гладки повърхности в
по-големи стъпки на обработка,
изискващи по-малко усилия за изработване на триизмерен детайл.
Малкият радиус на върха на инструмента позволява достигане на
труднодостъпните зони и позволява непрекъсната обработка на
повърхностите.
Този тип инструменти също се

Сред най-големите иновации на
глобалния пазар на обработващи центри през последните години са моделите за 6-осна обработка,
твърдят анализатори. Технологията
се счита за своеобразна революция в
машинната обработка, правейки
възможна изработката на завършено изделие с високо качество в един
машинен цикъл.
6-осните обработващи центри с
ЦПУ позволяват едновременното
изпълнение на комплексен набор от
операции като пробиване на отвори
с различни диаметри и форми и изпълнението им с различни скорости
и програми. Най-съвременните модели на пазара предлагат дори по-високо качество от това при изработените с 5-осни центри изделия.
Водеща тенденция са и т. нар. универсални центри, които позволяват
изпълнението на различни обработващи операции като фрезоване, челно фрезоване, пробиване и струговане на една машина. Търсенето на
такова оборудване е стимулирано
от редица фактори като изискванията за подобрена производителност
и ефективност и намалено времетраене на циклите на обработка в
множество индустрии, смятат специалистите. Технологичното развитие при 5- и 6-осната обработка
дава възможност на производителите да оптимизират производствата си, извършвайки всички необходими операции по изработката на дадено изделие на един и същи обработващ център. Мултифункционалните
машини разполагат с една или повече револверни глави, което позволява използването на един струговащ
инструмент за различни функции.
Възможността свредлото да се движи по и около оста B, а инструментите да се сменят автоматично, е
сред факторите, разширяващи приложенията на многоосната обработка и на мултифункционалните обработващи центри във все по-широк
набор от производства и отрасли,
отбелязват от Technavio.
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WALTER представя нов високопрецизен,
шлифовъчен 5-осен център EWAG
PROFILE LINE
Новият център PROFILE LINE от
фирма EWAG е решение за ефективна и
гъвкава обработка на твърдосплавни
пластини. Машината е изградена в
тясно партньорство с дъщерната компания Walter Maschinenbau, но е усъвършенствана с инструменталната екипировка и софтуера на EWAG. Благодарение на това шлифовъчният център е
изключително ефективен и подходящ за
обработка на твърдосплавни пластини
с изключително сложни геометрии.
Иновативната
технология
на
PROFILE LINE установява нов стандарт за ефективност при производството на тези инструменти. Например
интелигентното интегриране на устройство за смяна на шлифовъчните дискове и колектори за подаване на охлаждаща течност с 6 позиции, осигурява
възможност за избор на оптималния
диск, което позволява обработката на
максимални серии от синтеровани за-
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готовки. Друга изключителна характеристика е системата за автономна
многосменна експлоатация с интегриран 6-осен робот FANUC. В удобната за
потребителя роботизирана клетка могат да бъдат разположени палети по
спецификация на клиента. За правилното им зареждане се използва CCD-HD
система за видеонаблюдение с висока резолюция. Възможно е и интегрирането
на системи за почистване, повторно
захващане и центриране на пластините в зависимост от специфичния за клиента продуктов асортимент.
За да се постигне перфектна геометрия на твърдосплавната пластина с помощта на машината, е необходим перфектен софтуер. PROFILE LINE обаче
предлага нещо повече, като комбинира
софтуера ProGrind от EWAG с
HELITRONIC TOOL STUDIO от WALTER.
Съчетавайки опита и дългогодишните
познания на двете дъщерни компании,
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машината се превръща в несравним помощник в ръцете на професионалиста.
Съществено се разширява и обхватът на приложенията, ползващи голямото разнообразие от твърдосплавни пластини. При операции по пробиване или фрезоване с помощта само на една установка е възможно производството на комплексни геометрии благодарение на прецизния интерфейс на тези пластини. Това повишава точността и производителността в значителна степен.
Освен това, цифровото управление от
FANUC осигурява максимална надеждност, достъпност и лекота на използване за потребителя.
WALTER и EWAG са представени в
България от фирма ТОМЕ
www.walter-machines.de
www.ewag.com
www.tomebg.com
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измервателна техника

Измервателна
техника в целулознохартиената
промишленост
П

роизводството на хартия е
сложен процес, включващ няколко
етапа, в рамките на които дървесината се превръща в желания продукт.
Основните фази обхващат механична подготовка на суровината, производство на целулоза, избелване, подготовка и производство на хартия.
Първият от тези етапи е чисто
механичен и включва нарязването на
дървесината. Процесът се провежда
предимно в суха среда и използването на измервателна техника при
него е минимално.
Производството на целулоза
може да се осъществи по няколко
начина, като най-разпространени са
Крафт и сулфитният процес. Използваните в този етап химикали се
регенерират, като измерването на
проводимостта може да допринесе
както за подобряване на добива на
целулоза, така и за последващото
възстановяване на химичните съединения. При други производствени
техники, например полухимичната,
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данните от измерването на pH се
използват за оптимизиране на производителността и подобряване на
характеристиките на целулозата.
Така получената целулоза представлява кафеникава течност, която се избелва с помощта на големи
количества химикали (обикновено
хлорен диоксид). Определянето на pH
в тази зона спомага за оптимизиране на ефективността на избелващия
процес, понижаване на потреблението на химикали, на обема на отпадъчните потоци и на свързаните с тях
разходи.
Преди подаването в машината за
хартия може да се смесят различни
партиди целулоза, за да се получи
продукт с определени качества. Към
целулозата се прибавят различни
добавки, подобряващи омокрянето на
хартията. Тук следенето на pH позволява стандартизирането на процеса и производството на продукция
с постоянно качество.
Машината за хартия обикновено
се смята за последната възможност
за задаване на правилните парамет-

ри за получаването на крайния продукт. Надеждното измерване на pH
на този етап може да предотврати
производството на големи количества продукция, неотговаряща на
конкретните спецификации. Условията на работната среда в тази фаза
са тежки, но с напредъка на технологиите през последните години експлоатационните характеристики и
надеждността на онлайн сензорите
се подобриха в значителна степен.

Крафт процес
При този процес надробената
дървесина се изварява в силно алкален разтвор, известен като бяла
луга, която е съставена от натриева основа и натриев сулфид с ефективна концентрация от около 100 g/
l. Измерването на алкалната концентрация в бялата луга позволява оптимизиране на времето за изваряване и на характеристиките на целулозата. Директното измерване на
този параметър е възможно с помощта на автоматични титратори. Поради трудното пробовземане
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измервателна техника
се стремят да пестят и използват
повторно ценните водни ресурси,
необходимостта от следене и регулиране на pH в контурите за рецикъл
става все по-голяма.
Измерването на pH при разпределителя е от критично значение, защото отклонение от зададените
условия тук незабавно ще доведе до
неотговаряща на спецификациите
продукция. Преди разпределителя за
регулиране на pH се добавят алуминиев сулфат или сярна киселина. Използването на евтината сярна киселина често се предпочита, тъй като
позволява по-стриктен контрол на
задържането на вода и предотвратяване на замърсяването на сензорите.

Регенериране на
химикалите

обаче повечето производители предпочитат измерването на електрическата проводимост за получаване
на обратна връзка в реално време.
Във варилния котел при температури от близо 180°C и налягания от
около 17 bar протича реакция, в резултат на която се получават натриев сулфат, натриев карбонат и
целулоза. Необходимото време за
изваряване може да се определи на
база концентрацията на изходните
химикали. Измерването на електрическата проводимост в този етап
също може да предостави ценна информация, като за целта могат да
бъдат използвани тороидални сензори.

Избелване и подготовка
Този процес включва няколко етапа на избелване, последвани от фаза
на екстракция. Избелването с хлорен
диоксид позволява постигане на висока ефективност при по-ниски стойности на pH (3,5 до 4), без да се влошава качеството на целулозния компонент. Етапите на екстракция се
провеждат при повишено pH (10-11),
за да се увеличи максимално обезцветяването. Тук измерването на pH е
изключително разходно ефективно,
тъй като химикалите, използвани за
производството на хлорния диоксид,
представляват съществен експлоатационен разход. Стабилният контрол на pH повишава общата ефективност на избелване и понижава
разходите за третиране на получените отпадъчни потоци.
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Работните условия в колоната за
избелване са тежки за всички компоненти на pH сензорите. Консистенцията на суровината може да достигне до 10% твърди частици, при
което върху pH сензора бързо могат
да се образуват отлагания, възпрепятстващи нормалната му експлоатация. В допълнение, избелващите
химикали са агресивни и несъвместими с много от конструкционните
материали на сензорите. Температурата от 70°C пък допълнително увеличава скоростта на химичната
атака.
След избелване в мокрия сегмент
на машината за хартия могат да
протекат няколко етапа на подготовка. Целулоза от различни източници се смесва и се обработва механично преди подаването й към разпределящото устройство. За подобряване на характеристиките на
хартията в смесителя се прибавят
пигменти и други добавки. Химикалите са по-ефективни при контролирани стойности на pH, като за постигането на оптимален резултат
всеки от тях може да изисква различни условия.
Висока ефективност на pH контрола осигурява следенето на параметъра след смесителя. Целулозата
от резервоарите за съхранение се
смесва с процесна вода до достигане на предварително зададената
консистенция. Тази вода може значително да измени pH и затова непрекъснатият мониторинг е задължителен. Тъй като производителите

Процесът започва с отделяне на
химикалите в отработената бяла
луга от целулозата. Дебитът на
промивната вода трябва да е такъв,
че да осигурява максимално отстраняване на химикалите, без да се стига до прекомерно разреждане на черната луга. Тази слаба черна луга се
състои от смес от натриеви съединения и лигнинови органични съединения. На този етап тя е доста вискозна и това налага използването на
тороидални сензори за проводимост.
Слабата черна луга се концентрира в многостъпални изпарители, за
да може да поддържа горенето в
регенерационната пещ. Тъй като
парата за изпарителя се получава от
котела, изтичането на черна луга в
парния кондензат може значително
да увреди тръбите на котелния агрегат. Чрез измерването на проводимостта могат да се засекат дори
следи от черна луга в кондензата.
Обикновено чистите проби и малкият диапазон на проводимостта позволяват употребата на конвенционални контактни сензори.
След окислението в пещта стопилката се разтваря до получаването на зелена луга, състояща се предимно от натриев карбонат и натриев сулфид. При процеса на каустизация карбонатът се превръща в
активен хидроксид чрез химична реакция с гасена вар. Ефективността
на каустизацията зависи от процента на преобразувания натриев карбонат. Отличен онлайн метод за
определяне на ефективността на
каустизация включва сравняването
на проводимостта на бялата луга с
тази на зелената луга, като за целта са необходими два сензора.
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Системи за нулеви
отпадъчни води
в индустрията
Н

едостигът на прясна вода, едно от най-значимите съвременни предизвикателства, представлява сериозна заплаха за разрастването на
икономиката и състоянието на екосистемите. Проблемът се усложнява още от климатичните изменения
и натиска от икономическото развитие и индустриализацията. Общественият и промишленият сектор
консумират съществени количества
прясна вода, като същевременно генерират и огромни обеми отпадъчни води. В случай че не се третират
по подходящ начин, те могат да доведат до силно замърсяване на околната среда и да окажат негативно
въздействие върху водните екосистеми и човешкото здраве.
Възстановяването и рециклирането на отпадъчни води е нарастваща
тенденция през последното десетилетие поради повишаващото се
търсене на вода. Повторната употреба на отпадъчни води не само свежда до минимум обема и екологичния
риск на изпусканите потоци, но и
ограничава натиска върху екосистемите, свързан с водочерпенето. Бла-
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годарение на повторната употреба
отпадъчните води вече не се считат просто за отпадък, който вреди на околната среда, а за допълнителен ресурс, който може да бъде
оползотворен за постигане на висока водна ефективност и устойчивост.
Концепцията за нулеви отпадъчни
води (zero liquid discharge, ZLD) е амбициозна стратегия, при която теч-

ните отпадъчни потоци, изпускани
от промишлените предприятия, се
елиминират посредством възстановяване с цел повторна употреба.
Чрез ZLD се избягва рискът от замърсяване, свързан с изпускането на
отпадъчните води, и максимално се
повишава водната ефективност,
като се постига баланс между използването на водни ресурси и опазването на водните екосистеми. Вне-
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дряването на ZLD обаче е свързано с
голямо енергопотребление и високи
разходи. Поради това в продължение
на много години концепцията се счита за нежизнеспособна и се прилага
в ограничен брой случаи.
В последните години обаче недостигът на прясна вода и замърсяването на околната среда отново
събуждат глобалния интерес към
ZLD. По-строгите нормативни изисквания, увеличаващите се разходи за
пречистване на отпадъчни води и
повишаващата се стойност на прясната вода ще превърнат концепцията в целесъобразна и дори необходима опция за управление на отпадъчни води. Според пазарни проучвания
годишните инвестиции в ZLD ще
достигнат 100-200 млн. щатски
долара.
Ранните системи за нулеви отпадъчни води са базирани на термични процеси, при които отпадъчните
води се изпаряват в концентратор,
а отделените соли се подават в
кристализатор или изпарителен басейн. Кондензиралият воден дестилат в ZLD системите се събира за
повторна употреба, а солите или се
изпращат на депо, или се възстановяват като ценни странични продук-
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ти. Подобни системи, успешно използвани в продължение на над 40 години, изискват значителни количества
енергия и капиталови разходи.
Обратната осмоза, мембранна
технология широко използвана при
обезсоляване, е внедрена в ZLD системите с цел повишаване на енергийната и икономическата им ефективност. Въпреки че е с много подобра енергийна ефективност отколкото изпарението, обратната
осмоза може да се прилага само за
отпадъчни води с определен диапазон на соленост. Поради това активно се работи по алтернативни технологии за концентриране на соли
като електродиализа, осмоза и мембранна дестилация.
Макар ZLD концепцията да обещава редуциране на замърсяването на
водите и подобряване на водната
ефективност, жизнеспособността й
се определя от баланса между ползите от прилагането й, енергопотреблението и капиталовите/експлоатационните разходи. Затова е важно
да се разберат добре факторите и
предимствата, които превръщат
ZLD в реалистична опция. Внедряването на нови технологии дава
възможност за намаляване на консу-
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мацията на енергия и разходите и
позволява разширяване на приложимостта на ZLD системите.

Конвенционални системи
За изпарение на водата в солните концентратори обикновено се
използва механично сгъстена пара.
Отпадъчните води се подгряват
предварително с полезната топлинна енергия на получения дестилат,
след което се смесват с рециркулиращата солна суспензия. От горния
край на концентратора тя преминава в група топлообменни тръби и се
стича надолу. В резултат на това
солният разтвор образува тънък
филм по вътрешната тръбна
повърхност, където се осъществява
изпарението на водата. Получената
водна пара се подава към парния компресор, който осигурява сгъстената
пара за външната повърхност на
топлообменните тръби. Свръхнагрятата пара кондензира, предавайки
латентната си топлинна енергия за
изпарението на стичащата се солна
суспензия. Кондензатът се стича по
топлообменните тръби и се събира
като дестилат, служещ за предварителното подгряване на постъпващите отпадъчни води.
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на отлагания редуцира пропускливостта и експлоатационния живот на
мембраните за обратна осмоза. Затова често е необходимо предварително третиране на обработваната
вода, включващо химично омекотяване, регулиране на pH и йонообменно
пречистване. Тези методи изискват
използване на химикали, което е
свързано с генериране на допълнителни количества отпадъци и повишаване на оперативните разходи.

Нови технологии

Формирането на тънък филм подобрява топлопреноса, намалявайки
енергопотреблението на компресора. Използването на устройства за
възстановяване на енергията също
може да допринесе в това направление. Дори така обаче концентраторите с механично сгъстена пара потребяват големи количества енергия – обикновено между 20 и 25 kWh/
m3 отпадъчна вода.
Получените от тези съоръжения
концентрирани солни разтвори се
подават към кристализатори, където
остатъчните количества вода се
възстановяват. Подобно на концентраторите и тук се използват парни
компресори за осигуряване на необходимата за изпарението на водата
топлинна енергия. Вискозните солни
разтвори се изпомпват през потопени топлообменни тръби под налягане, което предотвратява кипенето
и последващото образуване на отлагания по вътрешността на тръбите.
Енергоконсумацията на кристализаторите достига 52-66 kWh/m3 третирана вода, което се равнява на
почти три пъти енергопотреблението на концентраторите с механично сгъстена пара. Това покачване на
консумацията на енергия е неизбежно, тъй като в кристализаторите се
преработват разтвори с много повисоки соленост и вискозитет.
Изпарителните басейни могат да
бъдат използвани като конкурентна
алтернатива на кристализаторите
за солни разтвори. Те оползотворяват естествената слънчева енергия
и следователно се отличават с пониски експлоатационни разходи. Из-
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парителните езера обаче са подходящи за третиране само на малки
обеми вода и то в региони с високи
скорости на изпарение и ниска цена
на земята. Широкото им приложение
се възпрепятства и от високите
капиталови разходи и екологичния
риск от изтичане на опасни вещества в околната среда.
Въпреки ограниченията им кристализаторите и изпарителните басейни са незаменими за ZLD системите.
Затова фокусът на научноизследователската дейност в областта е
насочен към намаляване на обема
концентрирани солни разтвори, постъпващи в кристализаторите или
изпарителните езера.
За разлика от термичните процеси при използването на обратна осмоза не е необходимо получената
вода да претърпи фазов преход, за да
се постигне разделяне, като по този
начин се елиминират необратимите
загуби, свързани с изпарението и
кондензацията. В допълнение, модулният характер на мембранните технологии осигурява гъвкавост по отношение на адаптирането на обратната осмоза за съоръжения за пречистване на води. Благодарение на
това процесът може да се използва
за предварително концентриране на
отпадъчните води преди енергоемките термични процеси, което увеличава енергийната и разходната
ефективност на ZLD системите.
Приложението на обратна осмоза
за ZLD обаче се ограничава от два
фактора – замърсяването на мембраната и солеността на третираните
води. Замърсяването/образуването

При електродиализата разтворените йони се отстраняват с помощта на приложен електрически потенциал през йонообменна мембрана. За
разлика от мембраните за обратна
осмоза, които не пропускат никакви
йони, йонообменните мембрани позволяват селективното преминаване на противоположно заредените
йони и не пропускат йоните със
същия заряд. Катионите се движат
към отрицателно заредения катод,
като преминават през катион-обменните мембрани, докато анионите се движат в обратна посока през
анион-обменни мембрани. В резултат на тези едновременни процеси
се получават два потока – обезсолен
дилуат и концентриран солен разтвор. В модифицирания вариант на
електродиализата (обратима електродиализа) полярността на електродите се сменя периодично, за да се
минимизира замърсяването и образуването на отлагания.
В сравнение с обратната осмоза
електродиализата и обратимата
електродиализа могат да се използват за концентриране на води с повисока соленост (над 100 000 mg/l).
При концентриране на такива разтвори енергопотреблението е между 7 и 15 kWh/m3 отпадъчна вода,
което е по-малко, отколкото при концентраторите с механично сгъстена пара. Общите разходи за оборудване и енергия също са по-ниски в
сравнение с конвенционалните системи. В сравнение с много ниската
концентрация на разтворени твърди
вещества във водата, получаваща се
от концентраторите или в резултат на обратна осмоза, солеността на потока води от съоръженията за електродиализа може да е
много по-висока, което е индикатор
за компромис между качеството на
изходящата вода и общите разходи
за енергопотребление и капиталови
инвестиции.
За разлика от обратната осмоза,

ноември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ВиК
протичаща благодарение на хидравличното налягане, при осмозата преминаването на водата през полупропусклива мембрана се осъществява
в резултат на разлика в осмотичното налягане. При този процес потокът се движи от отпадъчната
вода към концентриран разтвор с повисоко осмотично налягане. Полученият солен разтвор се подава към
кристализатор или изпарителен басейн. Тъй като тук движещата сила
е осмотичното налягане, могат да
бъдат третирани отпадъчни води с
много по-висока соленост, отколкото при обратната осмоза.
Мембранната дестилация е термичен процес на обезсоляване, при
който в резултат на частична разлика в парното налягане парата преминава през хидрофобна микропорьозна мембрана. Отпадъчната вода се
подгрява и получената температурна разлика между нея и по-студения
пермеат създава разлика в парното
налягане, която обуславя движението
на парния поток. Едната възможност е водният пермеат да бъде в
пряк контакт с мембраната, а другата – водната пара да бъде събрана
върху кондензационна повърхност,
отделена от мембраната.
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Мембранната дестилация е поенергоемка от обратната осмоза и
електродиализата, защото за отделянето на водата е необходим фазов
преход течност-пара. Процесът е
подходящ за третиране на отпадъчни води с висока соленост.

Екологични въздействия
Въпреки основната си цел за намаляване на замърсяването и повишаване на водната ефективност, прилагането на ZLD концепцията води и до
нежелани въздействия върху околната
среда. Един от рисковете произлиза
от генерираните твърди отпадъци.
Например съхраняваните в изпарителни басейни твърди отпадъци имат
потенциал за причиняване на проблеми, свързани с миризми, оказване на
негативни въздействия върху биоразнообразието и създаване на риск от
просмукване в почвата и подземните
води. Предотвратяването на тези
въздействия изисква използването на
непропускливи мембрани и надеждни
системи за мониторинг.
Както бе споменато, системите
за ZLD консумират големи количества енергия, което е свързано с
отделянето на значителни емисии
на парникови газове. Някои методи
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за предварително третиране, например ацидификация, последвана от
дегазификация, водят до отделяне на
въглероден диоксид от отпадъчната
вода в атмосферата. Внедряването
на технологии с по-висока енергийна
ефективност като обратната осмоза може съществено да редуцира
емисиите на парникови газове. В
допълнение, новите ZLD технологии,
позволяващи оползотворяването на
нискокачествена или възобновяема
енергия (отпадна топлина, соларна
или геотермална енергия), също могат да допринесат за редуциране на
въглеродния отпечатък на системите за нулеви отпадъчни води.
Бъдещият ръст на пазара за ZLD
технологии ще зависи силно от регулаторните стимули, които трябва да надделеят над икономическите
недостатъци. Сериозните последствия от замърсяването на водите
привличат все повече обществения
интерес, което ще доведе до въвеждането на все по-строги норми за
качеството на пречистените отпадъчни води. Очаква се това, от
своя страна, да доведе до по-широкото приложение на ZLD технологиите сред силно замърсяващите индустриални сектори.
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Индустриални
термопомпени
системи
Г

лобалното търсене на оборудване с по-ниско енергопотребление и
по-малко вредни емисии доведе до редица подобрения и иновации в термопомпените системи. Индустриалните термопомпи предлагат множество технологични и икономически
възможности във всички видове производствени процеси. Тъй като използват отпадна топлина като основен източник на енергия, те могат
значително да намалят консумацията на изкопаеми горива и емисиите
парникови газове в процесите на
сушене, промиване, изпаряване и дестилация в различни индустриални
приложения. Секторите, които могат да се възползват от тази технология, са например хранително-вкусовата, целулозно-хартиената, текстилната и химическата промишленост.
Употребата на термопомпи с
работна температура под 100°C в
много случаи се счита за лесна задача, а приложенията с по-високи температури все още изискват допълнителни научноизследователски и развойни дейности за проектиране на
подходящи термопомпи, интегрирането им в индустриалните процеси
и разработването на екологосъобразни хладилни агенти.

Технологии и хладилни
агенти
Термопомпените системи, достъпни в търговската мрежа, могат да
осигуряват топлина само до 100°C.
Тъй като отпадната топлина, получена в производството при ниски
температури, представлява около
25% от общата енергия, използвана
от производствата, съществува
голяма необходимост от разработване на индустриални термопомпени системи с висока работна температура, които могат да извърш-
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ват рекуперация при относително
ниски температури (обикновено
между 5°C и 35°C) за доставка на
гореща вода, подаване на горещ
въздух, загряване на циркулираща
гореща вода и генериране на пара при
температури над 100°C.
В последните години се наблюдава
известно развитие при индустриалните термопомпи, използващи хладилни агенти R-134a, R-245fa, R-717,
R-744, въглеводороди и др. Въпреки
това, с изключение на R-744, запалимите R-717 и въглеводородите, които са естествени хладилни агенти с
изключително нисък потенциал за
глобално затопляне (GWP), флуоровъглеводороди като R-134a и R-245fa
имат високи GWP стойности и в
обозримо бъдеще използването им
вероятно ще бъде законово ограничено от гледна точка на борбата с климатичните промени. Поради това е
необходимо разработването на алтернативни хладилни агенти с нисък
GWP. В момента за обещаващи заместители на R-134a се считат R1234yf и R-1234ze (E), а R-1234ze (Z) е
привлекателен като заместител на
R-245fa. R-365mfc се счита за подхо-

дящ като охладител в термопомпи
за генериране на пара с използване на
отпадна топлина, но неговата стойност на GWP е висока.

Типични приложения
Изсушители - в индустриалните
сушилни се използват различни нива
на температура и принципи на сушене. Най-често срещаният тип изсушител е този, в който въздухът се
нагрява с пара, газ или гореща вода и
след това се разпръсква върху мокрия продукт. Когато въздухът поема
влагата от мокрия продукт, неговата влажност се увеличава и енергията, съдържаща се в него, може да го
направи полезен източник на топлина. Стандартната процедура е да се
изведе този влажен въздух или да се
изсуши. С помощта на термопомпена система топлинната енергия
може да бъде извлечена от влажния
въздух, след което той се охлажда и
изсушава. Температурата на получената топлина може да бъде повишена и да бъде използвана за нагряване
на сушилнята. Така термопомпата
изпълнява две цели - загряване на сушилнята и изсушаване и рециркула-
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ция на въздуха. По тази причина сушенето с помощта на
термопомпени системи може да бъде много ефективно.
При сушилните с термопомпи горещият въздух циркулира вътре в сушилнята. При този цикъл температурата на въздуха намалява с увеличаването на влажността му. Около 1/3 от студения влажен въздух циркулира
през изпарителя. Изпарителят охлажда въздуха допълнително под температурата на кондензация. Под тази
температура въздухът ще бъде изсушен. Хладният, сух
въздух се смесва с циркулиращия въздух от сушилнята.
Сместа се нагрява до желаната температура на процеса вътре в кондензатора и може да се използва отново
в цикъла на сушене.
Чрез тази техника е теоретично възможно да бъде
реализиран напълно затворен процес на сушене, което
го прави независим от въздействията на околната среда. Понякога обаче е желателно освежаване на въздуха.
Поради това винаги се използват тръбопровод за отвеждане и захранващ въздуховод, вградени в сушилнята.
Миене - в производството процесите на миене найчесто се извършват чрез гореща вода, понякога смесена
с разтворител. Миялната инсталация често е оборудвана с вентилатор за отвеждане на въздуха, за да се предотврати изтичането на парите през различни отвори
на системата. Вентилаторът извежда влажния горещ
въздух навън и поддържа въздуха под налягане в машината. Тъй като освободеният въздух съдържа голямо количество енергия, с помощта на термопомпа е възможно
да се използва топлоенергията на въздуха, за да се затопли водата за измиване.
Нагряване на технологични води с отпадна топлина от хладилни системи - в хранително-вкусовата промишленост често се произвеждат продукти, които
трябва да бъдат охладени или замразени преди транспортиране и/или консумация. От друга страна, за почистване също е необходима гореща вода. Отпадната
топлина от хладилната система е с температура от
25 до 30°C. Чрез допълнителна термопомпа отпадната
топлина от кондензиращата страна на хладилната система се използва за затопляне на вода до 80°C. Допълнителната термопомпа ще увеличи налягането на хладилния агент от хладилната система, за да се постигнат високи температури на кондензация.
Две тръби свързват допълнителната термопомпа с
хладилната система. Компресорът на термопомпата се
поставя последователно с компресора на хладилната
система. Компресорът на термопомпата допълнително
ще увеличи налягането на сгъстените газове от хладилната система. По-високото налягане води до по-висока
температура на кондензация, например 70° С. В кондензатора на термопомпата газовете с високо налягане ще
кондензират и топлината се прехвърля към обекта, който трябва да бъде нагрят, водата за почистване например. При температура на кондензация от 70°C температурата на водата е 65-70°C. Налягането на кондензирания хладилен агент на изхода на кондензатора се намалява и той се връща обратно в хладилната система.
Отпадните газове при кондензация на хладилната
система при температура от 25 до 30°С поради сгъстяване се прегряват до 60-100°С. По тази причина прегретите газове се охлаждат от междинен охладител, преди да бъдат допълнително компресирани от термопомпата. Охлаждането става чрез смесване на течен хладилен агент от кондензатора с прегретите газове. Тъй
като газовете се охлаждат, компресията е много по-
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ефективна. Освен това, температурите на освободените газове от компресора на термопомпата не са твърде
високи. Прекалено високите температури могат да разрушат компресорното масло.
Пастьоризация - продуктът трябва да бъде нагрят
над 70°C, след което се охлажда. Така температурата
варира от ниска преди пастьоризация до висока по време на процеса и отново ниска след това. В повечето
процеси на пастьоризация се извършва топлообмен между студения и горещия продукт, но е необходимо и допълнително отопление или охлаждане. То обикновено се
осигурява чрез впръскване на пара и струя от студена
вода. Термопомпата може да бъде идеалното решение
за извличане на топлината от продукта, който трябва
да се охлади, и доставяне на тази топлина при по-висока
температура към продукта, който трябва да достигне
температура на пастьоризация.
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Ремонт
(ретрофит) на
лагери
К

огато ключов за дадена система механизъм като лагер претърпи
повреда, обикновено той веднага се
извежда от експлоатация и се подменя с нов, преди да е достигнал края на
прогнозния си сервизен живот. Технологичните подобрения в дизайна, производствените материали и възможностите за поддръжка на лагерите
през последните години значително
са удължили експлоатационния им
цикъл. Все повече производители, както и специализирани доставчици на
услуги по ремонт или ретрофит,
предлагат и възможности за рециклиране на повредени, износени лагери
или такива с влошени работни характеристики вследствие на различни
работни фактори. Редица специалисти виждат в това ефективен метод
за удължаване на полезния живот на
лагерите, който предлага надеждна
алтернатива на подмяната за известен период от време в много практически приложения. Целенасочените
и задълбочени програми по рециклиране на такива механизми имат за цел
да преценят дали даден лагер подлежи на поправка, както и да изчислят
какъв ще бъде прогнозният му експлоатационен период след ремонта. Тези
програми включват широк набор от
дейности и операции за отстраняване на неизправности в устройствата и подобряване на работните им
спецификации, подходящи за всички
видове лагери. В немалка част от
случаите един рециклиран лагер може
да бъде въведен обратно в експлоатация в състояние „като нов“ за около една трета от времето и около
60% от разходите за закупуването и
монтажа на нов. В допълнение, един
успешно ремонтиран лагер може да
работи безпроблемно толкова дълго,
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колкото би бил прогнозният му живот и преди настъпване на съответната неизправност. Нарастващата
популярност на практиките по ремонт, ретрофит и рециклиране на
лагери във все повече приложения и
индустрии, включително в тежката
промишленост, предполага по-задълбочено проучване на потенциала на
такива мероприятия в сравнение с
непосредствената подмяна.

Същност на
рециклирането
Ремонтирането на лагери далеч не
е нова концепция, но популярността
й в тежката индустрия напоследък
нараства, отчитат експертите.
Потенциалните ползи от осъществяването на ремонт вместо директна
замяна на механизма постепенно се
увеличават с технологичните подобрения в проектирането и поддръжката на лагерите, чистотата на стоманите и възможностите за отстраняване на неизправности. При повреда в даден лагер се възпрепятства
надеждната работа на цялата система, което води до допълнителни разходи, свързани с нежелани престои,
удължаване на работните смени, ненавременни доставки и др.
Основна причина за подмяната на
един лагер в повечето тежки промишлени приложения е достигането
на края на сервизния му живот. Неговото допълнително удължаване е
възможно чрез рециклиране и отстраняване на причината за влошените му работни характеристики.
Първоначалната конструкция на лагера отчита експлоатационните
особености и приложението на лагера и върви със съответната прогноза за очакван сервизен живот и срок
на износване. Независимо от базовите показания на производителите

обаче на практика експлоатационният живот на лагерите често е доста по-кратък поради неправилен
монтаж, замърсяване, неадекватно
смазване или несъосно разположение.
По данни на специалисти, по-малко
от 10% от лагерните механизми,
използвани в тежки индустриални
приложения, реално достигат края на
очаквания си полезен живот.
Приложимостта на програми по
рециклиране се повишава и благодарение на все по-масово използваните
и все по-надеждни средства за мониторинг на състоянието на машини и
механични системи, както и на съответните платформи за оптимизиране на ефективността и надеждността им. Големият икономически натиск върху производителите в тежката промишленост, свързан с изисквания за непрекъснато повишаване
на производителността и намаляване на разходите, прави ремонтът и
рециклирането на лагери икономично решение при повреда и износване.
Голяма част от доставчиците на
услугата я предлагат за продукти от
различни производители, както и със
съответния гаранционен срок.
С оглед на екологичните съображения във връзка с производството,
закупуването и монтажа на нов лагер, рециклирането се доказва и като
по-екологосъобразен вариант, редуцирайки необходимата енергия, въглероден отпечатък, консумация на изходни ресурси и количество отпадъци
сред края на жизнения цикъл на системата. Голяма част от енергията,
необходима за производството на
нов лагер – за топенето и рафинирането на стоманата, изковаването и
струговането на детайла, както и за
неговото закаляване и шлифоване, при
рециклирането се пести. В допълнение към икономията на енергия и раз-
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ходи, ремонтът и рециклирането на
лагери увеличава шанса механизмът
да достигне прогнозния си сервизен
живот. Възможно ли е това и до каква степен е гарантирано – именно
това е въпросът, който се задава найчесто при обмислянето на ретрофит
вместо подмяна на устройството.
Редица проучвания в областта, проведени от производители на лагери,
както и от независими научноизследователски екипи показват, че оставащият експлоатационен живот на
един успешно рециклиран лагер не се
различава значително от този в
първоначалното му състояние.
При ремонта на лагерите обикновено се използват материали, които
са доказано надеждни в конкретното приложение, редуцирайки риска
от възникване на нова неизправност.
Важно е при подмяната на съответните елементи на лагерния механизъм да се използват материалите,
спецификациите и допуските, указани от производителя на оригинално
оборудване.

Приложимост
Въпреки многото ползи, които
предлага, ремонтът на лагери невинаги е най-добрата възможност при
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повреда и износване. Основното предизвикателство е да се определи
дали и кога лагерите трябва да
бъдат ремонтирани и кой вариант е
най-доброто решение в дългосрочен
и икономически план. В зависимост
от наличното оборудване, с което
разполага доставчикът на услугата,
са налице и ограничения по отношение на това какви видове лагери и с
какви размери могат да бъдат рециклирани. Сегментът обхваща както
малки фирми, ограничени до предлагането на тази услуга, така и големи производители на лагери, които
разполагат с почти неограничен
опит, ноу-хау и технологични възможности.
Ремонтът и рециклирането на
лагери са подходящи за всички видове лагерни механизми, включително:
сферични лагери, прецизни лагери от
клас 3 (всички видове) конусно-ролкови лагери, цилиндрично-ролкови лагери, сферични ролкови лагери, опорни
лагери (всички видове) и тръбни лагери.
Критичен етап от всяка програма по ремонт и рециклиране е идентифицирането на потенциални проблеми в работата на лагера посредством регулярен мониторинг и инс-
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пекция. Сред популярните проблемни
сценарии са: лагерът се доближава
или е надвишил очакваната продължителност на сервизния си живот;
работните температури са превишили 90-100°C; лагерите са изложени на прекомерни вибрации; налице са
внезапни промени в смазването и/
ли работните температури; налице
е прекомерен шум; идентифицирано
е компрометиране на целостта на
лагерния корпус и др. Добре обученият персонал с помощта на съответните средства за мониторинг на
състоянието и вибрационен анализ
може сравнително рано да определи
дали предстои проблем при даден
лагер и да осъществи прогнозна поддръжка, предотвратявайки нежелани
престои и разходи.

Етапи на рециклирането
При връщането им в звено за ремонт и рециклиране всички лагери
първо преминават щателно почистване. Следва етап на разглобяване, при който се: снема информация
за състоянието на лагера; записват
се размерите на действителните
вътрешни хлабини; отделните елементи се етикетират с уникални
идентификатори. После се провежда
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диаметър 7-20 см. Компонентите на
лагера се почистват и се полират
посредством патентовани от производителя вибрационни методи.
След провеждането на съответните мерки по ремонт и рециклиране на лагерите устройствата се
сглобяват наново и се опаковат за
съхранение и транспортиране. Обикновено се осъществява и финална
инспекция, за да се гарантира, че са
спазени всички спецификации при
асемблирането, указани от производителя съгласно дизайна.

Фактори за влошаване на
състоянието

детайлна инспекция на всички компоненти, като се документират откритите проблеми. Първоначалната
инспекция включва проверка за наличието на по-сериозни повреди или
проблеми, включително фрактури,
големи изпъкналости или промяна в
цвета на метала поради топлинни
щети. Всичко това би могло да бъде
индикатор, че лагерът не подлежи на
рециклиране. Отделните компоненти също преминават инспекция, която да определи какви и колко мерки
са необходими за привеждането им
в състояние „като нови“, както и
дали това би било рентабилно. В
допълнение, техниците измерват параметрите на отвора, външния диаметър и широчината на лагера, и
измерват кръглостта на основните
подвижни компоненти. Видът и степента на повредите и износването
определя дали механизмът може да
бъде ремонтиран и какъв би бил найподходящият метод. Колко детайлно се провежда такава инспекция
зависи от опита и практиките на
доставчика на услугата.
Налични са широк набор от методи за ремонт на лагери. В зависимост от възможностите на доставчика и степента на повреда някои
мероприятия по рециклиране могат
да бъдат проведени директно на
място с помощта на наличния персонал или с помощта на специализирани техници от страна на оригиналния производител.
Лагерите могат да преминат т.
нар. ресертифициране (рециклиране
тип 1), което включва почистване,

76

инспекция, измерване и верифициране на вътрешните хлабини, оценка на
състоянието, запазване на моментното състояние, опаковане. Този процес е предназначен основно за неизползвани продукти, които са произведени отдавна и така биват повторно сертифицирани за бъдещо
използване.
Вторият тип рециклиране включва лек ремонт, а именно: почистване, инспекция, полиране, хонинговане
или обработване на дребните детайли във въртящ се барабан за премахване на повърхностни дефекти като
ръжда или корозия, оценка на състоянието и опаковане.
Третият тип ремонт на лагери
се състои в т. нар. преработка, а
именно: почистване, инспекция, повторно шлифоване на каналите в
пръстена, монтаж на нови ролки и
подмяна на основни компоненти,
връщане на вътрешните хлабини
към заводските стойности, оценка
на състоянието и опаковане. Повторното шлифоване на каналите
изисква производството на ролки с
по-големи размери, които да компенсират отнетия материал, за да се
запазят първоначалната геометрия
на лагера и размерите на хлабините, когато радиалнта вътрешна
хлабина е критична. В случаи, когато от критично значение е страничната хлабина, се осигуряват поголеми ролки, нови разделители или
допълнителни подложки.
Четвъртият тип рециклиране е
известен като рекламация и е подходящ за по-големи лагери с вътрешен

Видовете повреди по лагерите,
които биват откривани по време на
инспекция с цел рециклиране, варират
в широки граници. Могат да са налице щети под формата на видима
корозия, надрасквания, петна и
вдлъбнатини. Често са налице и едва
забележими с просто око проблеми
като миниатюрни пукнатини или
фрактури, които могат да причинят
сериозни щети впоследствие. Основните фактори, които водят до сериозно влошаване на експлоатационното състояние на един лагер, обикновено попадат в някоя от следните
категории: химическо въздействие
(оцветяване, петна, корозия или
ръжда и др.); термично въздействие
(най-често е налице обезцветяване);
електрически ток (изгаряния, навълняване или хлътване); механично
въздействие (износване, отлюспване,
пукнатини и фрактури, изкривяване,
отчупване, нащърбване, назъбване,
вдлъбване, образуване на резки, абразивни промени, повреди при монтажа, несъосност или проблем с мазането и др.). С изключение на екстремни изгаряния, фрактури и тежко
офортване, повече щети по лагерите подлежат на ремонт.
Щетите по лагерите вследствие
на различни работни и експлоатационни фактори могат да бъдат от
следните групи: перманентна деформация на повърхностите в контактните зони между ролките и пръстена вследствие на огромно натоварване или удар; корозия и разяждане;
пропукване и разцепване; отчупване
на отломки; изтриване (познато още
като окисляване вследствие на триене); топлинни резки; протриване или
пренос на материал при контакта
между отделните повърхности; поява на петна или обезцветяване;
отлюспване и лющене, както и механично износване.
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инструменти, материали

Забавители на
горенето
З

абавителите на горенето представляват химикали, които се добавят към горимите материали, за да
ги направят по-устойчиви на възпламеняване. Те са предназначени да
сведат до минимум риска от пожар
в случай на контакт с малък източник на топлина като например цигара или свещ, и при възникване на
електрическа неизправност. Ако обработеният по този начин материал или съседен на него се запали, то
забавителят на горенето ще намали скоростта на горивния процес и
в повечето случаи ще предотврати
разпространението на огъня до други предмети. Тъй като терминът
„забавител на горенето“ описва функция, а не химичен клас, то има широка гама от различни химикали, които се използват за тази цел. Често те се прилагат в комбинации.
Това разнообразие от химикали е
необходимо, тъй като материалите
и продуктите, които трябва да се
направят пожароустойчиви, са много различни по своя характер и
състав. Например пластмасите
имат широк спектър от механични
и химични свойства и се различават
по отношение на поведението си
при горене. Следователно, за тях
трябва да бъдат пригодени подходящи забавители на горенето, за да
могат да запазят ключовите си функционалности. Забавителите на
горене са необходими, за да се осигури пожароустойчивост и на изолационни материали от пяна и влакна, пени в мебели, матраци, дървени
изделия, естествен и изкуствен
текстил. Тези материали са широко използвани в части от електрическо оборудване, леки автомобили,
самолети и строителни компоненти.
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Типове забавители на
горенето и тяхното
приложение
Чрез химично и/или физическо
въздействие забавителите на горене могат да възпрепятстват или
дори да потиснат горивния процес.
Действието им се проявява по време
на определен етап от този процес,
например при отделяне на топлина,
разграждане, запалване или разпространение на пламъка. Количеството
забавител на горене, което трябва
да се добави, за да се постигне желаното ниво на пожароустойчивост,
варира от по-малко от 1% за високоефективни забавители на горенето
до повече от 50% за неорганични
пълнители. Типичните диапазони са
от 5 до 20 тегловни процента.
Най-ефективното химическо
въздействие може да се осъществи
чрез:
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- реакция в газовата фаза: процесът
на изгаряне в газова фаза се прекъсва
от забавителя на горенето, което
води до охлаждане на системата,
намаляване и евентуално потискане
на отделянето на запалими газове.
- реакция в твърдата фаза: забавителят на горене изгражда овъглен слой
и спира достъпа на кислород до материала, като осигурява бариера
срещу топлинния източник (пламъка).
По-малко ефективното физическо
въздействие може да се осъществи
чрез:
- охлаждане: енергопоглъщащи (ендотермични) процеси, предизвикани от
добавките и/или химично отделяне
на вода, охлаждат субстрата до
температура, по-ниска от необходимата за поддържане на процеса на
горене.
- образуване на защитен слой (покритие): материалът се предпазва с
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инструменти, материали
твърд или газообразен защитен слой
от необходимите за процеса на горене топлина и кислород.
- разреждане: инертните вещества
(пълнители) и добавките отделят
негорими газове които разреждат
горимите компоненти в твърдата
и газовата фаза.
Основните фамилии забавители
на горене се базират на съединения,
съдържащи халогени (бром и хлор),
фосфор, азот, набъбващи съединения,
минерали (на основата на алуминий
и магнезий) и други като боракс, антимонов триоксид, нанокомпозити.

Бромирани забавители на
горенето (BFR)
BFR обикновено се използват за
придаване на пожароустойчивост на
електрическо и електронно оборудване. Тази област отговаря за над 50процентен дял от тяхното приложение – например в корпусите на телевизори и компютърни монитори. С
течение на времето във вътрешността на тези устройства се натрупва прах и те започват да прегряват, а е възможно и възникването на къси съединения и други неизправности. Печатните платки също
трябва да имат пожароустойчивост, която в повечето случаи се
осигурява от омрежен бромиран полимер под формата на епоксидна
смола, изградена от тетрабромбисфенол-А (TBBPA). В допълнение, BFR се
използват в кабели и кабелни съединения, например за употреба в сгради и превозни средства, както и в
други строителни материали като
изолационна пяна. Използват се и в
специални платове за изработка на
завеси, тапицерия за седалки в транспортните средства и обществените сгради, както и за мека мебел.

Забавители на горенето
на базата на фосфорни
съединения (PFR)
Класът на фосфорсъдържащите
забавители на горенето покрива
широк спектър от неорганични и
органични съединения. Те имат широко приложение в стандартни и
инженерни пластмаси, полиуретанови пени, термореактивни пластмаси, покрития и текстил и осигуряват
добра пожароустойчивост. Най-важните забавители на горенето,
съдържащи фосфор, са фосфатни ес-
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тери, фосфонати и фосфинати, червен фосфор и амониев полифосфат.
Фосфатните естери се използват основно като забавящи горенето пластификатори в поливинилхлорид (PVC, алкил/арил фосфати) и инженерни пластмаси, особено в полифенилен оксид/полистирен с висока
удароустойчивост (PPO/HIPS), смеси
поликарбонат/акрилонитрил бутадиен стирен (PC/ABS) и поликарбонат (PC, например трифенилфосфат,
резорцинол- и бисфенол А-бис-(дифенил) фосфат). Последните са широко
използвани в ИТ корпуси, изискващи
високи нива на пожарна безопасност.
Други приложения включват фенолни
смоли и покрития. Добавки от вида
на хлорирани фосфатни естери като
три(2-хлоро-изопропил)фосфат
(TCPP) и три(1,3-дихлоро-изопропил)
фосфат (TDCP) се използват в гъвкави полиуретанови пени за мека мебел и автомобилни приложения. TCPP
също се използва широко в твърдите PU изолационни пенопласти.
Фосфатите, фосфонатите и фосфинатите се използват като реактивни фосфорсъдържащи забавители на горенето в гъвкави полиуретанови пени за автомобилни и строителни приложения. Добавките от
вида на органичните фосфинати са
клас забавители на горенето, предназначени за използване в инженерните пластмаси, особено в полиамидите. Специфични реактивни фосфорни забавители на горене се използват в полиестерни влакна и за устойчиви на пране огнеустойчиви
текстилни покрития. Други реактивни органофосфорни съединения намират приложение в епоксидни смоли в
печатни платки.

Минерални забавители на
горене
Алуминиевият трихидроксид
(ATH) е най-широко използваният забавител на горенето на база тонаж.
Той е евтин, но обикновено изисква
по-големи концетрации в полимерите до повече от 60%, тъй като механизмът за забавяне на горенето се
основава на отделянето на вода,
която охлажда и разрежда зоната на
пламъка. Магнезиевият хидроксид
(MDH) се използва в полимери, които
имат по-високи допустими температури на обработка, тъй като е стабилен до температури около 300°С

спрямо ATH, който се разлага при
около 200°C. Други неорганични
пълнители като талк или креда (калциев карбонат) не са забавители на
горенето в общия смисъл на понятието, но чрез разреждане на запалимия полимер те намаляват неговата
запалимост и пожароопасност.
Фини утайки от ATH и MDH (<2
µm) се използват при смесване на
стопилка и екструдиране на термопласти като PVC или полиолефини за
кабели. При употреба в кабели ATH и
по-често MDH се покриват с органични материали, за да се подобри съвместимостта с полимера. По-груби,
смлени или въздушно сепарирани класове частици от ATH и MDH могат
да се използват при смесване на
течни смоли от термореактивни
пластмаси за електрически приложения, седалки, табла и части за автомобили.

Азотсъдържащи
забавители на горенето
Могат да бъдат разграничени три
химични групи: чист меламин, меламинови производни, т. е. соли с органични или неорганични киселини като
борна, цианурова, фосфорна или пиро
полифосфорна киселина и меламинови хомолози. Предполага се, че азотните забавители на горенето действат чрез няколко механизма: в
кондензационната фаза меламинът
се трансформира в омрежени структури, които благоприятстват овъгляването. При тези реакции се отделя амоняк. При съединяване с фосфора азотът подобрява закрепването на фосфора към полимера. Механизмът в газовата фаза включва
освобождаването на молекулен азот,
който разрежда летливите продукти от разграждането на полимерите.
Меламинът се използва главно в
полиуретанови пени, докато меламин
циануратът намира приложение в
найлоните или в пропиленови набъбващи формулировки в комбинация с амониев полифосфат. Фосфатът, поли- и
пирофосфатите на меламина
съдържат както азот, така и фосфор,
и се използват в найлоните. В някои
специфични формулировки като реактивоспособни съединения се използват триазини, изоцианурати, карбамид, гуанидин и производни на циануровата киселина.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Quectel ïðåäñòàâÿ ìóëòèôóíêöèîíàëåí
GSM / GPRS / GNSS / Wi-Fi ìîäóë
MC90 å ÷åòèðèáàíäîâ ïúëíîôóíêöèîíàëåí
GSM/GPRS/GNSS/Wi-Fi ìîäóë, â LCC êîðïóñ.
Ïîääúðæà õèáðèäíè òåõíîëîãèè çà ïîçèöèîíèðàíå, êîèòî âêëþ÷âàò ïîçèöèîíèðàíå ñïîðåä
GNSS, Cell ID è Wi-Fi. Ìîäóëúò ïðåäëàãà íèñêà
êîíñóìàöèÿ è ïîääúðæà ôóíêöèÿòà åäíîâðåìåííà ðåãèñòðàöèÿ â 2 ìðåæè (dual SIM).
Áëàãîäàðåíèå íà õèáðèäíàòà òåõíîëîãèÿ çà
ïîçèöèîíèðàíå, MC90 ïîääúðæà ïðîñëåäÿâàíå
íà ïîçèöèèòå êàêòî â çàêðèòè, òàêà è â îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà. GNSS + Cell ID + Wi-Fi
õèáðèäíîòî ïîçèöèîíèðàíå ãàðàíòèðà, ÷å ìîäóëúò ìîæå äà ïðîñëåäÿâà ïîçèöèÿòà ñè äîðè è ïðè ñëàá èëè çîíè áåç
ñèãíàë. Wi-Fi ïîçèöèîíèðàíåòî ñå èçïîëçâà, çà äà ñå îñèãóðè ïðîñëåäÿâàíå íà ïîçèöèÿòà íà çàêðèòî. MC90 å íàñî÷åí êúì øèðîê êðúã îò IoT ïðèëîæåíèÿ, êàòî ñïîäåëÿíå íà âåëîñèïåäè, èäåíòèôèêàöèîííè êàðòè çà
ó÷åíèöè, óñòðîéñòâà çà ïðîñëåäÿâàíå íà ïðåâîçíè ñðåäñòâà, ïåðñîíàëíè
ìîáèëíè óñòðîéñòâà, óñòðîéñòâà çà íàáëþäåíèå íà äîìàøíè ëþáèìöè,
ñèñòåìè çà ïðîñëåäÿâàíå íà ñòîêè, çàïèñâàùè óñòðîéñòâà è ò. í.
Îñíîâíè ïðåäèìñòâà:
l Support 2.4G Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) (scan only)
l Low power consumption: 1.2mA @DRX=5
l Support voice, data, SMS, OpenCPU and QuecFOTA functions
l Embedded abundant Internet service protocols
l Built-in LNA for higher sensitivity: 149dBm @Acquisition; 167dBm @Tracking
l Multi-GNSS system: GPS, GLONASS, Galileo and QZSS
l Support hybrid positioning (GNSS, Cell ID and Wi-Fi aided positioning)
l Support advanced technologies: EASYTM / LOCUSTM / AlwaysLocateTM / GLP /
SDK / AIC / EPOTM / QuecFastFix Online
l Great anti-jamming performance due to multi-tone active interface canceller
l Support 1PPS function
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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