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накратко
Т.Е.А.М. представи система за тестване и идентификация на суровини през
различни опаковки
Т.Е.А.М. разшири продуктовото си портфолио с Рамановата система Vaya,
която потвърждава какви са суровините през различни по вид неотворени
прозрачни или непрозрачни опаковки, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
компанията. „Vaya намалява нуждата от взимане на проби, без да увеличава
разходите за изследване на суровините. Бързо ги идентифицира през различни
контейнери и се адаптира лесно към по-големи натоварвания или по-строги
изисквания за качество. С Vaya тестването може да бъде проведено в карантинната зона само от един оператор. Преносимият спектрофотометър
напълно отговаря на регулаторните изисквания и подобрява сегашните протоколи за тестване – от малки по обем проби до такива за 100% идентификация. Системата комбинира конвенционална Раманова спектроскопия с уникална SORS технология (spatially offset Raman spectroscopy) за максимална съвместимост между пробата и контейнера“, подчертават от Т.Е.А.М.
Компанията предлага комплексни решения за цялостно лабораторно оборудване в областта на органичния и неорганичния анализ, както и аналитична
апаратура за химическата и фармацевтичната индустрия, хранително-вкусовата промишленост, токсикологията, здравеопазването и др.

Избраха Иван Иванов за председател на УС на Български ВиК холдинг
Надзорният съвет на Български ВиК холдинг избра председателя на Българската асоциация по водите (БАВ) Иван Иванов за председател на Управителния
съвет на новата структура. В състава на УС влизат и доскорошният директор на ВиК Шумен Илиян Илиев и бившият ръководител на район Самоков на
ВиК София Венцислав Тодоров.
Надзорният съвет на холдинга е определен от министъра на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова, като негов председател е проф.
Николай Лисев, ръководител на катедра „Хидравлика и хидрология“ и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Предстои
холдингът да бъде вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Български ВиК холдинг е дружество със 100% държавно участие и уставен капитал в размер на 1 млрд. лв. Очаква се новата структура да допринесе за подобра координация и контрол в управлението на ВиК дружествата.

Започна изграждането на научноизследователски лабораторен комплекс в Русе
На 4 май т. г. се състоя церемонията по първа копка на научноизследователски лабораторен комплекс на територията на Русенския университет „Ангел
Кънчев“. Той е част от Центъра за върхови постижения от тип разпределена
изследователска инфраструктура УНИТе, обединяващ ресурсите на 5 модерни
научноизследователски комплекса в 5 университета - СУ „Св. Климент Охридски“, РУ „Ангел Кънчев“, ТУ-София, ШУ „Епископ К. Преславски“ и Бургаския университет „Проф. Асен Златаров“. В събитието взеха участие кметът на Русе
Пенчо Милков, ректорът на университета проф. дтн Христо Белоев, координаторът на проекта доц. д-р Десислава Атанасова, управителят на консорциума-изпълнител ЦВП Медиком - Деян Василев и други.
Общата стойност на проекта, финансиран по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), е над 29 млн. лв., от които
около 3 млн. лв. са за русенския лабораторен комплекс. Целта на инициативата
е подобряване на възможностите на изследователите и специалистите от
цяла България да сътрудничат помежду си, както и с партньори от Европа и
света.
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накратко
ЕК одобри придобиването на Метало от Аурубис
Групата Аурубис получи одобрението на антимонополните органи на Европейската комисия (ЕК) за придобиването на белгийско-испанското дружество
Метало, съобщиха от Аурубис България. „С това приключва производството
по контрол върху сливанията, което започна през август 2019 г.“, коментираха от компанията.
Собствеността на компанията за рециклиране и рафиниране на метали се
очакваше окончателно да бъде прехвърлена на 29 май т. г. Продажната цена
на дружеството е 380 млн. евро, като към момента то е собственост на
инвестиционната компания TowerBrook Capital Partners. Метало има общо 540
служители в заводите си в Белгия и Испания.
„Рециклирането е от решаващо значение за устойчивото развитие и е
привлекателен глобален пазар за растеж. Ноу-хау и технологичните процеси на
Метало допълват експертизата ни“, коментираха от Аурубис. Със своя бизнес
модел за „нулев отпадък“ двете компании гарантират, че всички входящи
материали се преработват в продукти.

Българският производител на сателити EnduroSat получи 1 млн. евро от
германски фонд
Българският производител на наноносители EnduroSat стартира партньорство с германския инвестиционен фонд Freigeist Capital. Колаборацията носи на
компанията нова инвестиция в размер на 1 млн. евро. Средствата ще помогнат за развитието на стартъпа и увеличаване броя на служителите му. Дружеството вече търси нови хардуерни и софтуерни инженери.
„Работим върху това да дадем възможност на предприемачите да стартират безброй нови космически услуги като IoT, мониторинг на околната среда,
прогнозиране на времето и др.“, коментираха от EnduroSat.
EnduroSat развива дейност в разработването на малки сателити с тегло
от 1 до 10 кг. Апаратите са предназначени за събиране на космически данни,
които се използват за комуникации и различни бизнес приложения. Към момента дружеството разполага с 45 служители и работи с над 70 компании от
целия свят.

Microchip представи развоен инструментариум за невронни мрежи
Microchip обяви новия софтуерен развоен комплект VectorBlox Accelerator,
чрез който програмируемите логически матрици (FPGA) от фамилията PolarFire
могат да бъдат използвани за създаване на интелигентни приложения за невронни мрежи с ниско енергопотребление.
Благодарение на готовия набор от софтуерни инструменти разработчиците нямат нужда от задълбочени познания в областта на FPGA програмирането, като проектирането на мрежи с изкуствен интелект може да се осъществи чрез писане на C/C++.
Комплектът от гъвкави софтуерни инструменти може да изпълнява модели в TensorFlow и платформата за невронни мрежи с отворен код ONNX, която
предлага най-широката фреймуърк съвместимост (Caffe2, MXNet, PyTorch,
MATLAB). За разлика от алтернативни FPGA решения, VectorBlox Accelerator се
поддържа от операционните системи Linux и Windows, а също така включва и
bit-accurate симулатор, който предоставя на потребителя възможност да валидира хардуера в софтуерна среда. IP-адресът на невронната мрежа, включен
в комплекта, също поддържа възможността за зареждане на различни мрежови
модели по време на изпълнение.
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Как се информират
инженерите?
В

сички, които работим в среда
на инженери и от дълги години наблюдаваме спецификите на тяхната комуникация, знаем едно – те често
имат по-различно мислене, вкусове и
възприятия в сравнение с масата от
хора с други професии.
Генетиката на тази професия на
новостите и рационализациите е
свързана с непрекъснато четене –
търсене и намиране на информация
за новости, технологии, процеси. А
във времена на индустриална революция, в които производствените
технологии се променят с много
бързи темпове – професионалната
информираност и развитие са начин
на живот за всеки инженер, който
трябва да е в крак с тенденциите.
Днес адекватните познания на повечето нива в инженерната професия
са по-задължителни от всякога.
За маркетолозите в индустрията
следенето на каналите, чрез които
инженерите се информират, е предизвикателство. Изследванията не
са много, надеждна и независима информация е рядкост. А спецификите
и вариациите са много – на глобално,
регионално и локално ниво – в особеностите на инженерите като клиенти и потребители, като потребителско изживяване, подходи, начини
и средства за маркетиране и комуникиране и т. н., понякога съвсем
различни от тези, характерни за
маркетинга на масови продукти.
За нас като екип, развиващ вече
23 години канали за професионална
техническа информация в индустрията, всякакви данни по въпроса са
предмет на непосредствен интерес.

Какво съдържание
харесват инженерите?
Наскоро излязоха резултатите от
тазгодишното (трето поред) проучване, наречено 2020 Smart Marketing
for Еngineers, което правят уважаваните колеги от IEEE GlobalSpec и
техните партньори от агенция Trew
Marketing. То дава много интересни
отговори на въпроса как инженерите и техническите професионалис-
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ти намират информацията, от която се нуждаят, за да се развиват
професионално и да избират продукти и партньорства.
Взискателни към качеството и
конкретиката на информацията, инженерите четат приоритетно документи с данни за продуктите
(datasheets), които принципно са характерни с максимум конкретика и
практическа насоченост. Не се е
променил и интересът им към т. нар.
случаи от практиката (case studies),
които ги запознават с приложни решения, т. нар. бели книги - white
papers (представящи по-задълбочено
техническа информация, свързана със
спецификата и решаването на поширок спектър инженерни задачи).
Разбира се, четат статиите в специализираната преса и в блогове. Все
още е голям процентът на ползващите печатни продуктови каталози.
От години набират популярност
продуктовото демо видео и обучителното видео, както и уебинарите.

Къде инженерите
намират информацията,
която им трябва?
Когато търсят информация за
технологии, тенденции и продукти,
инженерите на първо място се спират на уебсайтовете на производителите/доставчиците на продук-

ти, технологии и услуги. На второ
място по популярност сред инженерите са уебсайтовете с профили на
фирми в дадена сфера – каталозите.
Следват онлайн статиите в
търговската преса. 32% от инженерите ги определят като много ценни, а 52% – като ценни. При печатната версия на публикациите тези
проценти са респективно 23% и
48%. Рекламите също се определят
като полезен източник на съдържание – за 18% са много ценни, а за
57% – са ценни. Висок е рейтингът
на мейлингите, като тези на издателствата имат леко предимство
пред тези на доставчиците. Специализираните търговски изложения
също се сочат като предпочитан
източник за добиване на информация – 25% заявяват, че са им многоценни, а 57%, че са ценни. YouTube
набира скорост като източник на
съдържание за инженерите, особено
за възрастовата група под 35 години и между 36 и 45 години. В дъното на класацията са социалните
мрежи, които 52% от инженерите
определят като не особено ценни.
Какви изводи могат да бъдат направени за спецификата и интересите на
специализираната аудитория - четете
в продължението на статията на сайта engineering-review.bg.
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Производственият сектор
за обработка на пластмаса
и COVID кризата
П

ластмасовите опаковки са незаменимо средство за гарантиране сигурността на храните и лекарствата в съвременния свят. В условията
на пандемия от коронавирус много
държави квалифицират опаковъчните материали и полимерните изделия за еднократна употреба като
критично необходими в борбата със
заболяването.
Масовото разпространение на
COVID-19 през последните месеци
бързо и радикално променя тенденциите в производствения сектор за
обработка на пластмаса и в пакетиращата промишленост. Усложнената глобална обстановка връща фокуса върху важността на пластмасите за безопасната консумация,
дълготрайността на стоките и сигурността на потребителите.
В синхрон със световния пазар, европейското производство на пластмаси и полимерни изделия търси решения да се адаптира към новите
изисквания и потребности на ключови клиентски отрасли като ХВП, фармацевтичната индустрия и медицината. Пандемията от коронавирус
дава невиждан тласък на бизнес модели като онлайн търговията, самообслужването отстъпва място на
доставките по домовете, пластмасовите изделия и опаковъчни решения
се връщат в масово потребление поради по-високата им степен на безопасност в сравнение с екологичните
алтернативи за многократно ползване. В резултат производителите на
такива продукти отчитат повишено търсене и подобрени финансови
резултати, а най-далновидните компании инвестират в пренастройка на
производствата си в отговор на новите потребности на индустрията.
В актуално проучване на Британската федерация по пластмаси (BPF)
близо една трета от анкетираните
предприятия в сектора изявяват готовност да адаптират производ-
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ствената си програма в помощ на
борбата с COVID-19. В BPF членуват
близо 500 компании, които представляват около 80% от полимерната промишленост в Обединеното
кралство по оборот. Сред респондентите са фирми, специализирани в
производство и преработка на пластмаси, рециклиране, производители
и дистрибутори на суровини, както
и доставчици на машини и оборудване за бранша.
Въпреки потенциала за извличане
на икономически ползи от възникналата пандемична ситуация, 80% от
участниците в изследването очакват спад в приходите си в периода
април - август т. г. В отговор на
тези прогнози от Федерацията излизат със становище, че производството на пластмаси и полимерни
изделия е ключов отрасъл със стратегическа значимост за националната и глобална сигурност.
С оглед сериозните предизвикателства пред сектора от BPF призовават да се осигури необходимата
подкрепа за предприятията на правителствено и общоевропейско
ниво, за да запазят и поддържат
производствата и веригите си за
доставки в експлоатация.
Друг поглед към ефектите от
COVID кризата върху европейската
индустрия за обработка на пластмаса дава актуален доклад на Германската асоциация на производителите
на пластмасови опаковки и фолиа. В
проучването участват повече от
120 представители на немския
бранш. 80% от производителите на
опаковъчни решения за ХВП, фармацевтичната индустрия и медицината споделят, че работят на предела
на производствения си капацитет,
едва смогвайки да изпълнят всички
доставки. Близо половината от анкетираните компании отчитат
ръст на поръчките през месец април
т. г. с между 10 и 20%. В общо становище Асоциацията припомня неза-

менимата роля на рециклируемите
пластмасови материали, опаковки и
изделия за еднократно ползване за
безопасната глобална дистрибуция
на храни и лекарствени средства и
за осигуряване защитата на трудещите се на първа линия в борбата с
коронавируса.
Голяма част от членовете на организацията отчитат, че са предприели различни инициативи в синхрон с
глобалните мерки срещу пандемията
извън рамките на регулярния си бизнес. Такива са например новоразкритите производствени линии за пластмасови бутилки и контейнери за
дезинфектанти, респиратори, защитни очила и шлемове и др.
Различните ефекти от коронавируса върху бизнеса засягат хода на
развитие на полимерната индустрия
и в България. По данни от актуално
изследване на консултантската фирма Applied Market Information (AMI),
голям дял от сектора у нас заема
обработката на пластмаса за опаковъчни приложения, следван от автомобилната и електронната промишленост, уредостроенето, като
тази тенденция се очаква да се запази и в сегашната пандемична обстановка. Основните производствени
съоръжения в сектора са над 160,
като пазарът е с огромен потенциал за развитие.
В цяла Европа перспективата на
голяма част от предприятията да
трансформират производствата си
за целите на борбата с коронавируса би донесла устойчив ръст както
на вътрешния пазар, така и на износа, убедени са експертите.
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In-Sight D900 с интегрирана
технология за deep learning
Фирма Ехнатон - в качеството си на официален ASP
(Аutomation Solution Provider) партньор на Cognex за България, представя у нас In-Sight D900 - първата система за визуална инспекция с интегрирана технология за deep learning
(дълбоко обучение), която дава възможност на индустрията да се възползва от революционната мощ на изкуствения
интелект (AI), без да се изискват познания по програмиране. Работейки със софтуер In-Sight ViDiTM, системата се справя с най-големите предизвикателства в областта на оптичното разпознаване на символи (OCR), верификацията при
асемблиране и откриването на дефекти, без да е необходим
компютър в работния режим. Комбинацията от мощност,
достъпност и лекота на използване на In-Sight D900 ще помогне на производителите да инспектират това, което е
било невъзможно досега, като същевременно предоставя бързи, повторяеми и точни резултати.
Три са основните причини, поради които In-Sight D900
помага на производителите и инженерите по автоматизация в отрасли като фармация, автомобилостроене, опаковъчна индустрия, електронно производство или хранително-вкусова промишленост.

Лесни за реализиране и внедряване
приложения
Deep learning програмите за In-Sight D900 се създават с
In-Sight ViDiTM софтуер, платформа, която се базира на InSight SpreadSheet интерфейс за бърза настройка и стартиране на deep learning приложения без програмиране. За
потребителите на In-Sight това е позната и обичана среда за програмиране.
Новите потребители на In-Sight трябва да знаят, че
SpreadSheet опростява разработката на приложения и оптимизира индустриалната интеграция с пълен набор от
I/O и комуникационни функции. Платформата позволява на
потребителите и да комбинират традиционните инструменти за инспекция на Cognex (като технологията за разпознаване на еталонни изображения PatMax Redline) с решения за deep learning в една и съща задача, което води до
по-бързо внедряване.
В допълнение, In-Sight ViDiTM изисква значително по-малки набори от изображения и по-кратки периоди за обучение
и валидиране в сравнение с другите решения за deep learning.
В резултат на това приложенията се настройват, задават и внедряват бързо и лесно на In-Sight D900.

Вграден Deep learning в мощна система за
визуална инспекция със смарт камера
Досега използването на deep learning за визуална инспекция в индустрията изискваше специализиран софтуер, независимо дали VisionPro ViDiTM или фреймуърк с отворен код,
работещ на компютър, и свързана с GigE камера, което
усложнява внедряването на технологията в производствената линия.
За разлика от това, след като приложението се създаде
и deep learning моделът се обучи, то се имплементира в InSight D900 директно на производствената линия, без нужда от компютър. Това е възможно, благодарение на факта,
че D900 има вграден логически копроцесор, специално проектиран да решава сложни deep learning приложения със скоростта на производствената линия. Подобно на други In-
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Sight системи за визуална инспекция, тя е модулна, с клас
на защита IP67 и предлага гъвкавост при избор на осветление, обектив, филтри и други аксесоари, за да отговорят
на изискванията за конкретното приложение.

Автоматизиране и пълно покриване на
най-предизвикателните задачи за
инспекция
Системата за визуална инспекция In-Sight D900 със софтуера In-Sight ViDiTM истински се откроява, когато става
дума за три конкретни приложения: откриване на дефекти,
сложни задачи за OCR и верификация при асемблиране. С три
нови инструмента за инспекция, ViDiTM Detect, ViDiTM Read и
ViDiTM Check, това deep learning решение може да се използва
за широк спектър от приложения. Например, при сложни детайли и повърхности, където дефектите могат да бъдат
от всякакъв вид, ViDiTM Detect е перфектното решение.
Системата открива и сложни характеристики и обекти в изображението или проверява дали детайлите и комплектите са асемблирани правилно въз основа на тяхното
положение в определена от потребителя конфигурация. А
що се отнася до OCR, е известно, че машинното зрение е
ефективно при добро осветление и ясен контраст за кода,
който трябва да се разчете. С помощта на deep learning
обаче могат да бъдат разчетени повечето кодове в средите с най-тежки условия. Независимо дали даден код е деформиран, изкривен, лошо гравиран или върху отразяваща
повърхност при слабо осветление, deep learning технологията може да се справи.
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В диагностиката чистотата
задължително е винаги на
първо място
Делчо Христозов, управител на Дилтех,
пред сп. Инженеринг ревю
Освен висока производителност, какви са
основните изисквания за машините за
производство на медицински консумативи?

Производството на еднократни материали за медицинска диагностика е сред най-взискателните приложения за леене под налягане. В контекста на настоящото развитие на пандемията трябва да се имат предвид специалните предизвикателства, които възникват
по време на производството на тези продукти за еднократна употреба, както и последните разработки в
тази област. Разпространението на вирусните инфекции трябва непрекъснато да се следи с помощта на тестове, особено в случая на коронавирус. При COVID-19 е
изключително необходимо да има възможност за откриването на заболяването чрез тестване на максимален брой потенциално заболели. Към медицинските продукти за еднократна употреба при извършване на тестове има строги изисквания във всички аспекти.
Какви решения предлагате за този сектор?

Дилтех предлага машини и системи на фирма
KraussMaffei Technologies за производство на широка гама медицински консумативи за еднократна употреба
от най-висок клас. Тези машини и системи помагат на
водещите компании в тази област да произвеждат изделия като тръби за вземане на кръв, накрайници за пипети, флакони, епруветки и плаки. Продуктите за еднократна употреба, които вече се изработват от пластмаса, трябва да отговарят на най-високите стандарти. Много компании, които произвеждат еднократните материали за новия бърз тест на коронавирус от
фирми в Швейцария и Германия, в момента използват
машини на KraussMaffei Technologies.
Кои са най-големите предизвикателства при
производството на тези продукти за
еднократна употреба и по какъв начин
машините на KraussMaffei ги преодоляват?

В диагностиката и изследванията чистотата задължително е на първо място. Елементите трябва да са
абсолютно без РНК и ДНК, когато се използват за генетично тестване, например PCR (полимеразна верижна
реакция) за коронавирус. Всички повърхности на предлаганите от фирмата машини и системи са проектирани по начин, който не позволява натрупването на
микроби благодарение на използваните специални (инертни) материали.
Готови сме да предложим на заинтересованите фирми в България много варианти на системи и машини за
производство на еднократни материали за медицинс-
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ка диагностика. От голям набор модули и системи клиентите могат да сглобят шприцмашина PX (с диапазон на заключващата сила от 250 kN до 3200 kN), отговаряща на изискванията им за медицинско производство. Здравата и изчистена механика, високоточните и
динамични задвижващи технологии и интелигентното
енергийно управление правят PX надежден, продуктивен и ефективен изпълнител в операциите за леене под
налягане. Например най-малката изцяло електрическа
PX 25 със заключваща сила 250 kN демонстрира справянето със съществено предизвикателство за медицинско микро-шприцване с течен силикон (LSR). Медицинска
микромембрана с шприц тегло от само 0,3 g (8 гнезда)
се оформя при 14 секунди време на цикъла. За целта е
разработен дори винт за изключително ниски шприц
тегла, с диаметър само 12 mm, както и други специални решения по цялата машина, за да бъдат спазени високите изисквания за производство на медицински консумативи.
Можем да оборудваме с допълнителни съоръжения
всички машини и системи, за да могат клиентите да
получат комплексно съоръжение и бързо и ефективно
да започнат производство. За тази цел представяме две
решения - Netstal ELION MED и KM PX MED.

Дилтех ООД, Оборудване и сервиз,
ул. "Драва" №З, офис 1, 4003 Пловдив
www.diltech.bg
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Фармко предлага смазочни масла и греси на
Brugarolas за фармацевтичната промишленост
Всички машини, участващи в производството на лекарствени форми,
и техните механизми (дозиращи машини за пълнене на капсули, преси за
таблети, машини за пълнене и запечатване на ампули, пълначни автомати на течности, блистер опаковъчни машини, гранулатори в кипящ
слой, разпръсквателни сушилни, автомати за опаковане в картонени кутии, центрофуги, сепаратори, компресори и пневматични системи, автоклави), които биха могли да са в
контакт случайно или спонтанно с
готовите лекарствени форми или използваните в производството им суровини, опаковки, трябва да бъдат
смазвани със специфични смазочни
греси и масла, незамърсяващи лекарствения препарат. От най-ранните
етапи на производството - въвеждането и първоначалната обработка
на суровините, до последната обработка и опаковане - замърсяването с
масла и грес винаги е потенциално
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възможно. Затова е задължително да
се използват само греси и масла, одобрени за фармацевтичната промишленост от NSF (National Sanitation
Foundation International).
В отговор на всички тези предизвикателства Фармко - Пловдив предлага продуктите на Brugarolas Испания - един от водещите производители на индустриални смазочни материали в Европа. Brugarolas винаги
търси възможности за развитие.
Постоянните иновации, изучаването
на суровини, подобренията в производството и създаването на нови
продукти са аксиома за Brugarolas.
Така фирмата може да отговори на
строгите предписания и правила във
фармацевтичната промишленост
(GMP).
Фармко предлага над 80 високотехнологични синтетични, полусинтетични и минерални масла и греси с
търговските марки BESLUX, BESSIL
и DENSOLINA, одобрени от NSF в кла-

сове H1, 3H и A1 за смазване на лагери
и механизми в технологични възли с
възможен инцидентен контакт с лекарствената форма: високотемпературни и нискотемпературни масла и
греси, хидравлични, редукторни, компресорни масла, масла и греси за вериги, в това число за смазване при екстремни температури от -70°С до
+300°С, смазочни материали в спрей
форма, обезмаслители и детергенти
за почистване на производственото
оборудване.
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Технологични
новости във
фармацевтичната
промишленост
Ф

армацевтичната промишленост е един от най-бързо развиващите се в технологичен план отрасли
на съвременната индустрия. Това е
валидно в особена степен в контекста на пандемията от коронавирус,
която налага глобална трансформация на търсенето, производството
и веригите на доставки в сектора.
В резултат на тази безпрецедентна за модерното общество здравна
криза много фармацевтични предприятия преминават от модели на производство по заявка и незабавна доставка към разширяване на производствения капацитет, осигуряване на
по-големи складови наличности от
дадени продукти и внедряване на
технологични иновации в отговор на
динамиката на пазара.
Според актуален доклад на Deloitte
фармацевтичната индустрия е изправена пред множество предизвика-
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телства във връзка с борбата с
COVID-19, но тази извънредна ситуация разкрива и редица възможности
за предприятията в сегмента. Неизменен ефект от кризата е скокът в
цените на лекарствените средства
и изходните суровини за производството им. Основният натиск към
компаниите в сектора е свързан с
максимално бързото разработване
на работеща ваксина срещу корона-

вируса, както и с осигуряването на
достатъчни наличности тестове за
инфекцията и вещества, за които се
смята, че оказват положителен
ефект върху здравословното състояние на заболелите. За да отговорят
на тази драстична трансформация
в тенденциите на развитие на индустрията, фармацевтичните предприятия по цял свят въвеждат цялостни промени в организационния
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си ред и установените производствени практики.

Тенденции на развитие
Наред с новата парадигма на
търсенето и предлагането на фармацевтични продукти, зададена от
COVID пандемията, компаниите в
тази индустрия се налага да се съобразят и с предписанията за превенция на разпространението на инфекцията. Предприятията търсят
ефективни решения да гарантират
максимално адекватна защита за
персонала си, като същевременно
запазят функционалността на производството и останат конкурентни
на пазара. Осигуряване на лични предпазни средства, интензивна дезинфекция, въвеждане на социална дистанция и специфичен ред на изпълнение на работните операции са само
част от мерките, които производителите в бранша предприемат в
тази посока. Сред ключовите решения на възникващия парадокс как да
се обезпечи увеличеното производство, „пестейки“ човешкия ресурс, е
автоматизацията. Тя позволява безопасно извършване на множество
дейности в предприятието без физически риск за персонала.

18

На тази база много компании изготвят цялостни стратегии за понататъшно развитие на бизнеса при
пандемията от коронавирус, базирани на критично необходимите продукти за задоволяване на пазарните
нужди, най-често с фокус върху локалните потребители. Кризисните планове предлагат варианти за найпълноценно оползотворяване на наличния капацитет на производствените линии и съоръжения, особено
ситуираните в държави и локации с
по-нисък ръст на заболеваемостта.
Голяма част от предприятията залагат на инвестиции в оборудване и
технологични решения, които да
подобрят производителността и
ефективността им, да повишат
степента на автоматизация и да
съкратят времето за достигане на
продукцията до пазара.
Според проучване на Amex
Technologies сред най-критичните
ресурси за фармацевтичната промишленост в настоящата извънредна обстановка са данните. Тази тенденция напълно съвпада с принципите на ускорено навлизащата в сектора концепция за Industry 4.0 и потвърждава ползите за производителите от капиталовложения в диги-

тални технологии и инфраструктура за събиране, обработка, съхранение и анализ на данни. Ключови в този
контекст са и решенията за обезпечаване киберсигурността на бизнес
операциите, особено с оглед на множеството дейности, организирани в
режим на дистанционна работа на
служителите. Друго важно условие
за ефективно производство по време на пандемия са технологиите за
отдалечен мониторинг и управление
на оборудването и материалните
активи, които намаляват риска от
разпространение на COVID-19 чрез
физически контакт между служителите на предприятието.
Като водеща тенденция в развитието на сектора експертите посочват т. нар. дигитално здраве,
която залага на дистанционно консултиране и диагностициране с помощта на мобилни приложения и различни платформи за видеокомуникация между лекари, пациенти, фармацевти и др. На тази база се създават виртуални системи за предписване, поръчка и доставка на лекарствени средства, които генерират
нови канали на търсене и изменят
микса на потреблението в сегмента.
Наред с пазара на лекарства, тес-
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тове и ваксини, което търпи цялостна трансформация във връзка с
коронавирусната криза, динамично се
развива и пазарът на оборудване за
сектора. Сред причините за това са
множеството програми и инструменти в помощ на бизнеса, които се
инициират на национално и регионално ниво в Европейския съюз. Те
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насърчават технологичното коопериране и въвеждането на производствени иновации в отговор на повишеното търсене.

Прогнози и инструменти
в помощ на МСП
Европейската комисия поддържа
уебсайт, специално създаден в отго-

вор на пандемията от коронавирус.
Страницата Coronavirus response проследява всички мерки за укрепване на
общественото здравеопазване и
смекчаване на социално-икономическото въздействие на вируса в Европейския съюз. Платформата отделя особено внимание на икономическия отговор на пандемията на национално
ниво и в цялост за Общността. Малките и средните предприятия (МСП)
във фармацевтичния сектор могат да
се възползват и от финансовия инструмент за спешна подкрепа за сектора на здравеопазването в ЕС.
На официалния уебсайт на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и
МСП“ пък Комисията публикува информация за това как МСП да се възползват от обществените поръчки и
достъпа до финансиране и какви са
мерките за ликвидност за подкрепа
на европейските предприятия и засегнатите отраслови сектори.
Технологичната мрежа в подкрепа
на бизнеса Enterprise Europe Network
развива и специална платформа в
помощ на индустриалните предприятия във връзка с пандемията – Care
& Industry together against CORONA. Тя
е насочена към улесняване на комуни-
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кацията между представители на здравеопазването,
индустрията, правителствата, неправителствения сектор, академичните среди и компаниите, които могат
да предоставят медицинско оборудване и решения за
лечение. Заинтересованите организации могат да се регистрират в платформата, за да демонстрират различни инициативи, да заявят своите потребности или да
декларират приноса си към борбата със заболяването.
С цел събиране и обмен на данни от научноизследователска дейност във връзка с COVID-19 е създадена инициативата European COVID-19 Data. Европейската платформа за сътрудничество на клъстери също стартира платформа за публикуване на надеждна информация за действията на Европейската комисия, свързани с индустриалните клъстери и със засегнатите от пандемията отрасли

на промишлеността, включително фармацевтиката. Инициативата е финансирана по програмата COSME.
Наред с тези мерки за подпомагане на европейския
бизнес и фармацевтичната промишленост на национално ниво в засегнатите държави, подобни кампании се
прилагат и в глобален план, стимулирайки ръста на световното фармацевтично производство и оборудването
за сектора. Според прогноза на агенция Research and
Markets, глобалното производство в сегмента ще нараства с комбиниран годишен темп на растеж от 7% до
2027 г. Като основни причини за тази тенденция на
стабилно увеличение експертите посочват пандемията
от коронавирус и фокусът върху лечението на хронични
заболявания, стимулиращи търсенето на широк кръг лекарствени продукти.
До края на 2020 г. пазарът на фармацевтични средства ще достигне размер от 1,31 млрд. щатски долара,
очакват от Fortune Business Insights. Това ще се случи в
резултат на комбинирания годишен темп на растеж от
4%, прогнозиран за настоящата година. Дефицитът на
лекарства, тестове и други клинични средства във
връзка с COVID-19 в повечето държави по света, както
и разработването на ваксина срещу вируса, ще стимулира фармацевтичните предприятия да продължат да
инвестират в решения за овладяване на глобалната
здравна криза.

Industry 4.0 и COVID-19
В отговор на предизвикателствата, наложени от
пандемията от коронавирус, фармацевтичната индустрия се движи към Четвъртата индустриална революция
по-целенасочено от всякога. В процеса на дигитализиране на производствата си компаниите в сектора търсят
интелигентни средства за автоматизация и управление,
усъвършенствани технологии за свързаност и високоефективни решения за събиране и обработка на данни.
Сред иновациите в умните фармацевтични фабрики,
които се въвеждат в отговор на нарастващото търсене и повишените производствени потребности, са колаборативни и автономни мобилни роботи, системи, базирани на изкуствен интелект, интелигентни сензори и
IIoT устройства, добавена и виртуална реалност, MES/
MOM и ERP платформи за мрежово свързана и безхартиена организация на производството и др.
Анализът на големите информационни масиви, постъпващи от всички тези системи, спомага за идентифицирането на различни тенденции и проблеми, тяхното коригиране и отстраняване, както и за оползотворяването на наличния потенциал за повишаване на ресурсната и икономическа ефективност в предприятието.
С помощта на усъвършенствани средства за автоматизация се елиминира рискът от тежките и повторяеми ръчни операции за здравето на служителите, а също
и опасностите, свързани с разпространението на коронавирусната инфекция. В резултат се свежда до нула
индексът на човешката грешка, подобряват се контролът и безопасността на работа.

Цифрова трансформация на
производството
Изкуственият интелект, машинното обучение и компютърното зрение, базирано на тези технологии, са сред
иновациите, които могат значително да подпомогнат
работата на фармацевтичните компании в отговор на
повишените производствени изисквания. На база гиган-
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тските обеми данни, постъпващи в
платформите за управление на производството от свързаните и интелигентни производствени мрежи,
може да се оптимизират в дългосрочен план визуалната инспекция и контролът на качеството, производителността и ефективността.
Облачните технологии добавят
нови възможности за рационализиране на бизнес операциите във фармацевтичната индустрия, елиминирайки нуждата от изграждане и поддръжка на скъпа и заемаща пространство инфраструктура за съхранение
и обработка на данни. Анализът на
събраната информация с помощта на
алгоритми с изкуствен интелект
може да спомогне за въвеждането на
изцяло автономна организация на
множество производствени линии
без нужда от човешка намеса. Новостите при машинното зрение пък
позволяват усъвършенствани процеси по проследяване и валидиране на
продукцията, необходими с оглед
строгите регулаторни изисквания
върху фармацевтичното производство.
Друга иновативна концепция в
помощ на предприятията в сектора
са дигиталните близнаци, базирани
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на принципите за виртуално моделиране и симулация на производствените активи и технологичните процеси. Така всяка машина и технологична линия в цеха може да се сдобие със
свой цифров близнак, генериран на
база информацията от сензорите и
полевите устройства, свързани с
физическото оборудване. С помощта
на виртуалния модел могат да бъдат
регистрирани различни аномалии в
работата на кибер-физичните системи, да се извършва предварителна симулация на различни сценарии и
промени в производствената програма, както и да се прилага превантивна поддръжка.
Сред ключовите решения по отношение на прогнозния мониторинг и
обработката на данни е IIoT. Базираните на технологията устройства
и системи спомагат за минимизиране престоите на оборудването и непланираните
производствени
прекъсвания, които биха могли да се
окажат пагубни за производствените предприятия в условия на динамично търсене и необходимост от
незабавни доставки. Непрекъснатият отдалечен мониторинг на оборудването в реално време гарантира, че
дори и в дистанционен режим на

работа операторът на дадена технологична линия за производство на
таблетни форми например е винаги
информиран за статуса на машините и системите.
IIoT платформите за мониторинг,
управление и прогнозна поддръжка
във фармацевтичното производство включват проследяване на променливи като температура, влажност, налягане, вибрации и други критични работни параметри. С помощта на получените данни системата
може да се самокалибрира при нужда
или да уведоми автоматично оператора за отклонения в допустимите
стойности, потенциални или настъпили неизправности. Събраната
информация улеснява откриването
на системни елементи, които наближават края на жизнения си цикъл или
са подложени на неправилна работа,
която влошава експлоатационните
им характеристики. Така мероприятия по ремонт, поддръжка и подмяна на тези компоненти могат да се
насрочват при необходимост, елиминирайки нуждата от скъпа, времеемка и сложна физическа инспекция на
оборудването и предотвратявайки
критични аварии на производствените системи.
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Елиминиране на лекарствени
субстанции в отпадъчните води от
фармацевтичното производство
Фармацевтичните продукти и техните метаболити, добили вече популярност като АPI (active pharmaceutical
ingredient) все по-често попадат в околната среда. Една част от API достигат
основно чрез екскрементите на хората
и животните в повърхностните и питейните води, но активните субстанции могат да се носят и от отпадъчните води от фармацевтичните предприятия. Обикновено тези субстанции
са със сложна структура и са трудно
усвоими или неусвоими от биомасата в
градската пречиствателна станция.
Повечето от тях са с токсично действие за бактериите (пример антибиотици). Ето защо да се изпускат отпадъчните води от индустриални фармацевтични производства, макар и с ниско органично натоварване, без да бъдат изследвани за активни вещества, противоречи на най-добрите практики.

Производствена
инсталация в Мексико
Ако произвежданите медикаменти
бъдат оценени като екотоксични, то
следва отпадъчните води да се третират директно на мястото на възникване, за да се осигури постъпването само на биоразградими и нетоксични вещества в околната среда. Такова беше
предизвикателството пред фирма Рош
при изграждането на нова производствена инсталация в Мексико. В съоръжението се произвеждат два силно действащи медикамента за лекуване на онкологични заболявания, с две активни
вещества Capecitabin (Xeloda) и
Mycophenolat Mofetil, които са екотоксични и не трябва да попадат в отпадъчните води. По време на производството се генерират около 10 000л отпадъчни води ежедневно. На ден се обработва винаги само по едно активно
вещество. Рош поръча на ЕнвироХеми
да тества различни методи за разграждане на продуктите в лабораторни условия, като резултатите да бъдат използвани при разработването на
пречиствателна станция. Целта се
състои в това да се намери ефективен
и икономически изгоден метод, чрез
който медикаментите напълно да се
елиминират.
Три различни технологии за отстраняване на съдържащите се в отпадъчни-
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те води активни субстанции бяха тествани в лабораторни условия, като беше
оценена и тяхната икономическа ефективност. Наред с UV/H2O2-оксидацията,
и адсорбцията с активен въглен се явява
като избор и трети метод - окисление с
озон. Резултатите показаха, че за доброто отстраняване на двете активни субстанции от отпадъчната вода са необходими няколко процесни стъпки и комбинация на технологиите в рамките на
патентованата Envochem® технология
на ЕнвироХеми.
Бяха проведени лабораторни тестове
за изследване на окислението на
Capecitabin и Mycophenolat Mofetil. Получените данни бяха използвани като основа за разработване на индивидуално адаптирана инсталация за третиране на отпадъчни води, която да отговаря на всички изисквания. Готовата EnvoChem система се монтира изцяло в контейнер дълъг 6м, проектирана да работи напълно
автоматично 24 часа на ден при непрекъснат процес на третиране.
Инсталацията е оборудвана със софтуер, който дава възможност за лесно обслужване на всички инсталирани елементи и позволява визуализация на цялостния процес. Операторът има непрекъснат достъп до измерваните стойности
и хода на процеса. Получените данни се
представят в таблична форма и лесно се
архивират. Съобщителните сигнали изцяло се протоколират и могат по-късно
да бъдат прегледани. Модемът дава възможност за поддръжка чрез дистанционен достъп и контролни мерки чрез ЕнвироХеми, така че в спешни случаи да може да се реагира бързо.

Пример за инсталация
Envochem® за фармацевтични
предприятия

Следва да се отбележи, че и UV/
H2 O2-оксидацията e метод, доказал се
при третирането на отпадъчни води от фармацевтичните производства. Благодарение на станциите
Envochem ® AOP на ЕнвироХеми, които
са базирани на този окислителен процес, се достига до безопасно и надеждно разграждане на вредните субстанции. Тази технология е идеална за
отстраняване на високоефективни
замърсители (лекарствени средства
например) от промишлените отпадъчни води.

Пример за станция
Envochem® AOP
Преимуществата на тези технологии за третиране на отпадъчни води
от фармацевтичната индустрия
включват:
- надеждни резултати;
- висока сигурност при работа;
- висока степен на автоматизация;
- компактна цялостна конструкция
за пречиствателното съоръжение;
- минимална консумация на
химикали;
- генерират се възможно най-малко
отпадъци.

1505 София
бул. "Евлоги Георгиев" 100
тел.: +359 2 846 30 65
факс: +359 2 846 30 66
info@envirochemie-bg.com
www.envirochemie.bg
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Новости при
компонентите за
защита
на електронни схеми
С

Стефан Куцаров

татията е посветена на дискретните компоненти за защита,
пуснати на пазара от началото на
2017 г. Информация за компонентите в част от защитите може да
бъде намерена и в статията „Компоненти за ESD/EMI защита“, публикувана в бр. 2/2017 г. на списание
Инженеринг ревю.

Защита от
електростатични
разряди
Тези разряди (Electrostatic Discharge)
ESD имат най-голям дял в схемите
за защита, тъй като върху човешкото тяло при нормална дейност се
натрупва статично електричество,
което при разреждането си може да
създаде къс напрежителен импулс.
При докосване (Contact Discharge) с
пръст на метална точка от схема
или устройство се получава разряд
под формата на импулс с амплитуда
обикновено до няколко kV. Без докосване, но с достатъчно приближаване (Air Discharge) амплитудата е до
около 1 kV, но и в двата случая може
да настъпи повреда или най-малкото
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Фиг. 1. Разряден ток при
оценка на ESD според
IEC61000-4-2
Източник: Toshiba

промяна на някои от параметрите.
Сред примерите за възникване на
ESD е докосването на бутони и ключове на устройства, поставянето и
изваждането на куплунги и карти,
докосването на печатни платки по
време на монтаж или ремонт на устройства. Опасността от ESD зависи и от околната среда, например
тя е по-голяма при сух въздух, носене
на дрехи от синтетична материя и
когато човек е стъпил върху непроводяща повърхност.
Най-често издръжливостта към
ESD трябва да отговаря на изискванията на стандарта IEC61000-4-2,
валиден за разреждане със и без докосване. При него е в сила кривата на
тока на разреждане на фиг. 1, като

продължителността на предния
фронт е 0,7-1ns. Импулсите, възникнали поради ESD, са аналогични на
тези при преходни процеси и затова
компонентите за защита от ESD се
наричат Transient Voltage Suppressor
(TVS).
Единични еднопосочни TVS (One
Channel Uni-Directional Device). Ползват
се за защита от дължащи се на ESD
напрежения с фиксирана полярност и
един замасен извод. Това се вижда от
примера на фиг. 2а за предпазване от
положително постоянно напрежение.
В него Transient Peak (с означение в
каталозите IPP) е амплитудата на
импулса от ESD, IC Failure Threshold е
максималното безопасно напрежение
на предпазваната схема, TVS Clamping
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Таблица 1. Единични еднопосочни TVS
№ Модел (година)

1
2
3
4
5
6

Производител

Особености

30/30 (9.2-328) [6-174 при 8/20] {2500 при 8/20;
400 при 10/1000}
ESD321 (2018) Texas Instruments За USB, Ethernet 1000 Mbps
30/30 (6.8) [6.3 при 8/20]
SMF5V0A (2019)
Vishay Dale
Серия от 32 TVS AEG-Q101
30/30 (5-58) [2.1-21.7 при 10/1000] {200}
VTVSxVxASMV
Vishay
Серия от 24 TVS AEG-Q101 30/30 (8.9-108) [3.54-43 при 10/1000] {400 при 10/1000}
824043817 (2019) Wuerth Elektronik
Корпус без изводи
30/30 (8-1) [10-180 при 8/20]
SMAJxxA (2018)
Yageo
Серия от 56 TVS
(42.1-713) [0.6-9.5] {400 при 10/1000}
SMA4F (2019)

STMicroelectronics

Ct,pF (IR, A)
[RD, ]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

(0.2) [26.2-0.036]

TJ=-55 +175 (4.6x2.9x1.1)

VESD,cont/VESD,air,kV (VC,V); [IPP,A при tr/tf] {PPP,W}

Серия от 33 TVS

0.0001 (0.9) [0.13] TA=-40 +125 (1x0.6x0.33)
144-1120 (0.1-26) TA=-65 +175 (2.8x1.9x0.98)
0.05-5 (2095-227) TJ=-55 +125 (3.9x1.9x1.08)
1650
TA=-55 +85 (2x2x0.5)
1 [3-1300]
TJ=-65 +150 (4.5x2.79x2.29)

Таблица 2. Единични двупосочни TVS
№

Производител

VCH4AG100R8MA (2016)
AVX
CGA0402MLC-05G (2018)
Bourns
ESD128-B1-W0201 (2018)
Infineon
VG0603S020R014 (2019)
KEMET
NV73DL1JTTE22 (2017)
KOA Speer
XGD10402 (2020)
Littelfuse
LXES03AAA1-154
Murata MFG
ESD7410 (2019)
ON Semiconductor
EZAEG3W11AV (2018)
Panasonic
VS3V3BA1FS (2018)
ROHM
AVRM0402C6R8NT101N TDK Electronics
824032813
Wuerth Elektronik

Особености

VESD,cont/VESD,air,kV (VW,V) [VC,V]
{IPP,A при tr/tf}

а
Фиг. 2. Единична еднополярна защита: а - същност; б - схема за реализация

Voltage (VC) е напрежението при ток
IPP и Normal Operating Voltage е работното напрежение на предпазваната
схема. Същността на реализацията
на защитата се вижда от фиг. 2б,
като трябва да се има предвид, че еднопосочните TVS се ползват и в устройства с повече изводи и защита на
всеки от тях.
Основните параметри на TVS са:
l Максимално напрежение при докосване VESD,cont и без докосване VESD,air.
l В масово разпространените серии
TVS стойностите на VC са в широки
граници. В някои каталози заедно с
VC или вместо него се дава Reverse
Stand-Off Voltage (VRWM), над което
през TVS започва да протича ток и
той функционира нормално.
l Стойността на тока IPP може да
се задава по два начина, като производителят избира за каталога един
от тях или и двата. Разликата между тях е в продължителностите на
фронтовете на тока през TVS. Пред-
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Ct,pF (IR, A)
[RD, ]

За антени серия 4 мод. fmax= 5.8GHz
( 10DC) [125]
0.8 (<0.01)
За ВЧ у-ва; серия 6 мод. AEC-Q200
±8/±15 ( 5DC) [30]
0.2 (<0.01)
За NFC линии
±15/±15 (18.5-32DC) {±2}
0.3 (0.03) [0.85]
Варистор; AEC-Q200
(18DC) [50] {±2 при 8/20}
75
Варистор; серия 17 модела; AEC-Q200 ±8/±15 (10-54DC) {±80 ±100 при 8/20}
105-630
За смартфони
±30/±30 (24DC) [40]
0.04 (<0.001)
Серия 4 модела; за ВЧ устройства
±15/±15 (4DC)
0.05
За ВЧ устройства; AEC-Q101
±30/±30 (8DC) [18.4] {min 5 при 8/20}
1 ( 1) [1]
За бързи мрежи в автомобили
-/±25 (50)
0.1 ( 1)
За портативни устройства
±10/±15 (3.3DC) [8] {3,3 при 8/20}
6 ( 0.1)
Варистор; за битови у-ва
±8/±15 (3.5DC) [15] {4 при 8/20}
100
За ESD и EFT
±30/±130 (3.3DC) [4.2] {180 при 8/20}
280 ( 0.5)
Източник: Microsemi

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

Модел (година)

б

ният фронт tr обикновено се дава
между 0 и IPP или от 0,1IPP до 0,9IPP ,
докато tf на задния фронт е между
IPP и 0,5IPP. Определянето на продължителностите се прави чрез апаратурата за измерване на IPP. Първият
начин с означение 8/20 ms е при tr=8
ms и tf=20 ms, докато вторият е 10/
1000 ms.
l Капацитетът Ct е между изводите на TVS при напрежение VRWM. В
сериите TVS капацитетът намалява
с увеличаване на VRWM. Той е важен
преди всичко при защита на свързващите проводници между схеми и устройства, вкл. мрежовите кабели.
По-малкият Ct е предпоставка за поголяма скорост на обмен на данни и
по-висока максимална честота на
аналогови сигнали.
l Токът IR през запушения TVS е при
определено напрежение под VC.
Трябва да се има предвид, че няма
стандартни означения на параметрите и съответно дадените тук не

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

(1x0.5x0.35)
TA=-55 +125 (1x0.52x0.34)
TA=-55 +125 (0.58x0.28x0.15)
TA=-55 +125 (1.6x0.8x0.95)
TA=-40 +125 (1.6x0.8x1)
TA=+125 (1.02x0.51x0.41)
TA=-40 +85 (0.6x0.3x0.33)
TA=-55 +125 (1x0.6x0.34)
TA=-55 +150 (1.6x0.8x0.8)
TA=-55 +150 (0.4x0.2x0.18)
TA=-40 +85 (0.4x0.2x0.2)
TA=-55 +125 (1.6x1x0.5)

се ползват от всички производители. Това налага внимателна работа
с техническата документация преди
избора на подходящ TVS.
В табл. 1 са събрани типични примери за единични еднопосочни TVS,
като дадените стойности на двете
V ESD са за IEC61000-4-2. Капацитетът Ct на дадения на ред 2 позволява обменянето на данни със скорост 480 Mbps и на аналогови сигнали с максимална честота 240 MHz. В
TVS на редове 3 и 5 с „хх“ е означено
напрежението VС.
Единични двупосочни TVS (One
Channel Bidirectional Device). При
свързване на схеми и устройства
чрез линия от два проводника между
тях могат да се получат ESD и да се
създадат напрежения с произволна
полярност. За отстраняването им
са необходими два еднакви ценерови
диода с характеристиката на фиг.
2а, свързани последователно и в противоположни посоки. Това са двупосочните TVS със символичното означение на фиг. 3а. Същността на
свързването им е аналогична на представената на фиг. 2б при замяна на
ценеровия диод с двупосочен TVS и
по-рядко с варистор. В двупроводни
мрежи с очаквана голяма амплитуда
на напреженията от разрядите се
налага между всеки от проводниците и маса да се постави двупосочен
TVS, което се вижда от примера на
фиг. 3б. Тези TVS са значително поразпространени от еднопосочните
поради голямото разнообразие на
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Таблица 3. TVS за линии
№

Модел (година)

1 TVS3V3L4U (2018)
2 SP1002-02JTG (2019)
3 SP3384NUTG (2019)

Производител

VESD,cont/VESD,air,kV (VW,V) [VC,V]
{IPP,A при tr/tf}

Особености

2 или 4 линии
2 линии, двупосочни; и за EFT AEC-Q101
4 линии, двупосоч. и за CDE, EFT; AEC-Q101
2 линии CAN и LIN; двупосочни; за
NUP2128 (2020)
автомобили
2
л
и
н
н
и
;
е
д
н
опосочни; серия от 14
MMBZ12VAL (2018)
ROHM
модела
RClamp0564P (2017)
Semtech
4 линии до 6 Gbps; еднопосочни
HSP051-4M5 (2019) STMicroelectronics
4 линии до 11.5 GHz; еднопосочни
В
аристори; двупосочни; серия: 13
CA05P4S14THSG
TDK Electronics
единични, 1 за 2 линии, 2 за 4 линии
VBUS054B-HFS
Vishay
4 линии за USB; еднопосочни

4
5
6
7
8

Източник: Panasonic

9

Infineon
Littelfuse
Littelfuse
ON
Semiconductor

а
б
Фиг. 3. Единични двупосочни TVS: а - символично означение;
б - ползване в автомобилни интерфейси

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

±30/±30 (3.3) [4.2-7.7] {±20 при 8/20} 2 ( 0.05) [0.09-0.15] TA=-55 +125 (2.9x2.25x1.1)
±8/±15 (6) [9.2-11.2] {±2 при 8/20}
5 ( 0.5) [2]
TA=-40 +125 (2.25x1.35x1)
±30/±30 (3.3) [4-12] {±15 при 8/20} 0.5 ( 0.04) [0.34]
TA=-40 +125 (3x2x0.55)
±30/±30 (8.5) [17] {±3 при 8/20}
±30/±30 ( 26.5) [39] {±2.35 при
10/1000}
±10/±15 (max5) [4] {±3 при 8/20}
±20/±30 (max5) [13.5] {±3}

11 ( 0.1)

TJ=-55 +175 (2.1x1.24x0.85)

85 ( 0.005)

TJ=+150 (2.1x1.3x0.95)

0.17 ( 0.05) [0.65]
TJ=-40 +85 (2x1x0.5)
0.35 [0.35]
TJ=-40 +150 (1.3x0.8x0.36)

±8/±15 (16) [59] {±2 при 8/20}

10

TA=-40 +125 (1.3x0.8x0.36)

±15/±15 (5) [15] {±3 при 8/20}

0.5 (<0.01)

TJ=-40 +125 (2x1.25x0.9)

Производителите предлагат и серии с единични TVS
и TVS за линии в един корпус (редове 2 и 8 в табл. 3). Сред
приложенията на TVS на ред 3 са интерфейсите LVDS и
2,5G/5G/10G Ethernet и оборудване за WAN и LAN. Даденият на ред 6 е за интерфейсите USB3.0 - USB Type-C,
HDMI1.4 - HDMI2.0, Thundertbolt, Display Port и MIPI/MDDI,
докато този на ред 7 е за HDMI1.4, HDMI2.0, HDMI2.1,
USB3.1 GEN 2, Display Port, DVI и Serial ATA.

Източник: Infineon

Напрежителна защита

Фиг. 4. TVS за линии

приложенията им. Освен практически за всички видове
проводникови интерфейси, те се ползват за връзка на
аналогови устройства с диференциални входове и изходи. Други характерни приложения са сензори, безжични
връзки, индустриални устройства, медицински прибори.
Таблица 2 дава представа за разнообразието на модели на двупосочни TVS. Стойностите на двете VESD обикновено се дават с „±“, а VW (Working Voltage) е често използваното максимално работно напрежение (постоянно или средноквадратична стойност) на предпазваната
схема или устройство. Характерно за TVS на ред 8 е, че
преминаващите синусоидални сигнали с честота 3 GHz
намаляват само с 0,3 dB.
TVS за линии (Bus Protector, TVS Diode Array). Осигуряването на защита от ESD се осъществява както при
ползването на единични TVS с разликата, че в един корпус има 2, 4 и рядко повече ценерови диода или варистора. Пример е структурата на TVS от фиг. 4, която е на
представения на ред 1 в табл. 3 прибор, чиито допълнителни диоди са предпазни. Тя се използва като еднопосочен за 4 линии (изводи 1-2, 3-4 и т. н.) или двупосочен за
2 линии (изводи 1-3 и 4-6 при свободен извод 2).
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Ct,pF (IR, A)
[RD, ]

При типично напрежение Uo на даден възел тя трябва
да се задейства при излизането му извън допустимите
граници Uomin-Uomax и да го нулира. Най-често Uo е постоянното захранващо напрежение на електронна схема или
блок, защитата при Uo<Uomin се означава като UVLO (от
Undervoltage-Lockout) и обикновено се вгражда в ИС. За
защита от Uo>Uomax (Over Voltage Protection) OVP се ползват главно специализирани ИС с външно свързани един
или два MOS транзистора. Такива са MAX6495 на Maxim
Integrated, LTC4368 на Analog Devices, VLAS060316A350
на AVX и PT7M3808G33 на Diodes.
Защита от отскоци на напрежението (Surge Arrester,
Surge Absorber, Surge Suppressor, Transient Voltage
Protection). На отскока като рязко и краткотрайно увеличаване на напрежението съответстват термините
surge при негова продължителност над 3 ns и spike при
по-малка. Основните причини за появата на отскок са
промяната на състоянието на електрическата верига,
например включване и изключване (Load Dump) на товара, късо съединение на изхода и влияние на електромагнитни полета. За оценка на защитата се ползва стандартът IEC 61000-4-5.
Най-масово използваният елемент за реализация на
защитата са варисторите на основата на метални
окиси (Metal Oxide Varistor) MOV, като те се свързват
между двата възела, чието напрежение трябва да бъде
ограничено. В нормален работен режим на предпазваната схема или устройство съпротивлението на MOV е
много голямо и не влияе на функционирането. При отскок на напрежението и достигането му до VC на варистора съпротивлението рязко намалява и напрежението между възлите остава в рамките на допустимото.
Волтамперната характеристика на варисторите определя реализирането на двупосочна защита. Към това се
прибавят достатъчно големите работни напрежения
(вж. колона 5 на табл. 4) и става възможно създаването
на защити на захранвани от мрежата уреди. Това се прави чрез поставяне на варистор между фазата и нулата
или между всеки от тези проводници и заземяването.
Други характерни приложения на варисторите са в по-
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Таблица 4. Защита от отскоци на напрежението
№

Модел (година)

Производител

Особености

VDC,V (V1mA,V) [VC,V при IP,A]

IPP,A (PW,W) [Ct,pF] {Tr,ns}

1 MOV-20xxxK (2018)
Bourns
Серия 25 модела
14-1465 (18-1800) [36-2970 при 20-100]
2000-6500 (1) [34200-312] {10}
2
VE Series (2019)
KEMET
Серия 65 мод. AEC-Q200
11-170 (15-205) [27-342 при 1]
30-1200 (0.003-0.02) [240-15000] {<2}
3
NV73DS (2019)
KOA Speer
Серия 3 мод. AEC-Q200
16-34 (20-45) [40-60 при 20]
200
4 TMOV 34S (2019)
Littelfuse
Серия 23 модела
150-970 (198-1320) [305-20000 при 200]
40000 [1800-11500]
5 ERZV Series (2019)
Panasonic
Серия 90 модела
14-1465 (18-1800) [36-2970 при 1-20]
250-10000
6 SIOV-S14Kxxx E2K55 TDK Electronics
Серия 14 модела
170-1465 (205-750) [340-1240 при 50]
6000 (0.6) [230-790]
ishay
7 VDRH Series (2019) BCcoVm
Серия 170 модела
14-895 (18-1100) [36-1815 при 1-10]
250-10000 [30-20000]
ponents
8
220KH05 (2019)
Yageo
50 мод. част от серия
14-615 (18-750) [40-1240 при 1-5]
100-400 (0.01-0.1) [36-1400]

стояннотокови захранвания, инвертори, телекомуникационни линии и
съоръжения (например защита от
създадени от светкавици електромагнитни полета), дискретни полупроводникови прибори и ИС. Максималното напрежение върху варистора (Maximum Allowable Voltage) е постоянно VDC или синусоидално променливо VAC и той запазва голямото
си съпротивление до Varistor Voltage
(V1mA), при което токът през него е
1mA. Споменатото VC е Maximum
Clamping Voltage, валидно при ток IP
и при него варисторът вече е сменил съпротивлението си. Максималният ток по време на промяната,
който варисторът може да издържи,
е Withstanding Surge Current (IPP), измерван при преден и заден фронт 8/
20 ms. Останалите основни параметри са капацитетът Ct на варистора и времето на реакция (Response
Time) Tr от получаване на отскока до
установяване на намаленото съпротивление.
В табл. 4 са дадени съвременни
варистори, като нейната колона 4
демонстрира съществената особеност, че се произвеждат практически само серии варистори с различия
в част от параметрите, а нерядко и
с различни корпуси. За последния случай в таблицата са размерите на
най-малкия.
Друг елемент за защита са тиристорите (Thyristor Surge Suppressor)
TSS, но относителният им дял е
малък. Особено активен в ползването им за защита на телекомуникационни съоръжения е производителят Littelfuse, предлагащ 29 серии с
общо наименование SIDACtor
Protection Thyristors. Защитата действа за отскоци с произволна полярност и много малък ток на утечка
между двата защитавани възела.
Сериите имат VDC между 6 и 420 V,
а токът IРР е в границите 100-5000
А. Сред предимствата е малкият Ct
и съответно възможността за защита на съоръжения с високоскоростен
обмен на данни. Също за телекому-
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никационни съоръжения е серията
TISP4xxxJ3BJ на Bourns за защита от
отскоци с произволна полярност,
която включва 14 модела с VDC между 58 и 320 V и IPP от 200 до 1000 А.
Тиристорите от всички споменати
серии се свързват непосредствено
между двата защитавани възела.
Комбинирана защита от ESD и
отскоци на напрежението (ESD and
Surge Protection). Малките продължителности на импулсите при ESD и
на отскоците на напреженията от
същия порядък заедно с приблизително еднаквите максимални токове са
принципна предпоставка за възможното използване на едни и същи прибори за едновременна реализация на
двете защити. Тя се осъществява с
ценерови диоди, които определят
съществуването на еднопосочни и
двупосочни защити. Приложенията
на комбинираните защити съчетават различни части на тези за ESD
и за отскоци, което налага при избора на подходящ ценеров диод внимателно да се оценят дадените в документацията му приложения.
За защита от отскоци и мълниезащита
(според
стандарта
IEC61000-4-5) основно на интерфейсите DMX512, Fieldbus, Modbus,
Profibus и RS-485 е SM712-02HTG на
Littelfuse с 3 извода и размери
2,9x1,3x1 mm. Подобен е ESDL4151
на ON Semiconductor, но с предназначение за интерфейсите eSATA,
MHL2.0 и USB и защита от ESD и
отскоци. Корпусът му е с 2 извода и
размери 1x0,6x0,23 mm. Също за защита от ESD и мълнии, но основно
за интерфейса Gigabit Ethernet е
RClamр2594N на Semtech. Корпусът
на прибора е с 10 извода и размери
3x2x0,4 mm. Последният типичен
пример е ESD204 на Texas Instruments,
предназначен за защита на 4-проводни линии със скорост на обмен на
данните до 6 Gbps и специално за
интерфейсите Display Port 1.3,
Ethernet 10/100/1000Mbps, HDMI2.0,
PCI Express 3.0 и USB 3.0. Корпусът е
с 10 извода и размери 2,5x1x0,55 mm.

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

TA=-40 +105 ( 26x4.6)
TA=-55 +150 (1.6x0.8x0.95)
TA=-40 +125 (6.1x3.7x5.5)
TA=-55 +85 (47.5x37x11.9)
TA=-40 +85 ( 7x6.5)
TA=-40 +105 ( 13x5)
TA=-40 +125 ( 7x6.5)
TA=-40 +125 ( 5.5x2.03)

Максималнотокова
защита
Основният начин за реализация на
тази защита (Overcurrent Protection)
OCP е чрез свързване във веригата
на тока на термистор с положителен температурен коефициент РТС.
До неговия ток на задържане (Hold
Current) IH съпротивлението на термистора Rmin е малко и реално не
оказва влияние на работата на защитаваната схема. При достигане на
праговия ток (Trip Current) IT съпротивлението рязко нараства, което
представлява задействане на защитата и ограничаване на тока до
безопасна стойност. В този режим
термисторът може да работи до
напрежение Vmax и ток Imax. Останалите основни параметри на тези
термистори са максималната разсейвана мощност PD и времето Timeto-trip (tT) на задействане на защитата. Характерни приложения са в компютри, телекомуникационни устройства, индустриални системи, битова и автомобилна електроника и др.
Типични примери за такива термистори са B599*5 Series от 10 модела
на TDK Electronics, PTCCL-265V Series
от 21 модела на Vishay Dale и Vishay
BC Components и SMD0603 Series от
5 модела на Yageo.
Ползват се още три начина, единият от които също е с помощта на
термистори с наименование полимерни самовъзстановяващи предпазители (Polymer PTC Resettable Fuse) Resettable PPTC, каквато е SMD Series от
10 модела на Littelfuse. Също за
свързване във веригата на тока могат да се ползват ИС като FP0100
на Microchip Technology, позволяваща
реализиране на OCP и SCP със задаван
чрез външен резистор прагов ток
между 10 mA и 260 mA. Последната
възможност са създадените от
Bourns прибори за защита на основата на MOSFET технология TBU-CA
Series и TSC DL Series. Най-важното им
предимство е осигуряването на ОСР
в комуникационни линии със скорост
на обмен на данните до 6 Gbps.
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5G технологии
в индустриалното
производство
Г

ъвкавата и надеждна комуникационна инфраструктура е от критично значение за успешното внедряване на Industry 4.0 технологии в
съвременното промишлено производство. Полевите устройства в модерните дигитални фабрики разполагат с все повече функционални характеристики, което задава нови изисквания към мрежите, които ги
свързват. Те трябва да се отличават с възможности за лесно мащабиране и адаптиране към приложението, както и за бързо преконфигуриране при необходимост.
Много експерти смятат, че цифровата трансформация на традиционните производствени практики в
синхрон с принципите на Четвъртата индустриална революция зависи
от предимствата на следващото
поколение технологии за безжична комуникация. 5G мрежите притежават
потенциал коренно да променят не
само сектори като телекомуникациите и услугите, но и производствените отрасли. Те осигуряват възможности за по-бърз и ефективен пренос
на информация, както и за осъществяване на нов тип процеси, базирани на данни.

Потенциал за
трансформация на
индустрията
Безжичните решения от пето
поколение навлизат в индустрията
в рамките на обширен клъстер от
иновации, който обхваща Internet of
Things, роботика, облачни, периферни и квантови изчисления, изкуствен
интелект, машинно обучение, Big
Data (големи обеми данни), мобилна
широколентова връзка и др. Тези
технологични нововъведения са насо-
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чени към значително подобряване на
оперативната ефективност на промишленото производство чрез повишаване степента на автоматизация, събиране, обработка и анализ на
данни. 5G мрежите обезпечават 20
пъти по-бърза комуникация в сравнение с четвъртото поколение безжични технологии, което позволява изграждане на високоавтоматизирани
и базирани на данни производствени
платформи, които използват контекстна информация за изпълнение
на широк кръг от задачи и вземане
на автономни решения. 5G комуникациите обещават достатъчна ефективност, за да заместят кабелните
връзки дори в най-взискателните
приложения на индустриалната автоматизация, включително в системи за управление на движението и
платформи за машинно зрение.
Редица професионални международни организации, като Институтът на инженерите по електротехника и електроника и консорциумът 3GPP, продължават да стандар-

тизират Ethernet протоколи с цел да
се приспособят времечувствителните мрежи към 5G архитектурите,
което да позволи на 5G технологията да постигне ниската латентност и високата достъпност на
Ethernet комуникацията. Големият
капацитет и безжична гъвкавост на
мрежите от пето поколение ги превръщат в най-логичния избор за дигиталните производствени приложения. Специалистите очакват, че с все
по-масовото им внедряване 5G технологиите ще спомогнат за допълнително повишаване на ползите от
иновации като изкуствения интелект и машинното обучение, подобрявайки успеваемостта на интелигентните алгоритми в изпълнението на заложените им задачи.
За да е възможно постигането на
оптимална ефективност на производствените системи, машините и
оборудването в съвременните фабрики трябва да функционират при
възможно най-близки до идеалните
условия. Това налага постоянен мони-
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торинг и управление на ключови системни променливи
като вибрации, температура, налягане, производителност и т. н. Непрекъснатият поток данни от сензорите и полевата измервателна техника, обезпечен от
гъвкава и надеждна комуникационна технология като 5G,
позволява ранно откриване на възникнали и потенциални
проблеми в системата и прилагане на адекватна превантивна диагностика. Съществено предимство на безжичните технологии от пето поколение по отношение
на прогнозния мониторинг е възможността им да предават големи обеми данни от сензорите към аналитичните устройства.
Наред с усъвършенстваното свързване, подобрената
надеждност в отдалечени локации и по-сигурното управление на данните, 5G мрежите създават нови възможности за интелигентно производство и имплементиране
на индустриални IoT платформи.

Автоматизация и обработка на данни
Ултрависоките изчислителни възможности, които 5G
технологията гарантира, позволяват проектирането на
роботи и производствени системи, които се възползват от подобрена интеграция на данни и вземане на
решения в реално време. В автомобилната индустрия
например вече се използват колаборативни роботи, които са способни автономно да изпълняват задачи, за които традиционно отговарят хора, но са дефинирани
като опасни за човека. Такива са монтажните дейности
в тесни и неудобни за достъп пространства, работата
в тежки промишлени условия, в неестествени за човешкото тяло пози и т. н.
Благодарение на 5G комуникацията във фабриките на
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бъдещето работата на високоавтоматизираните, роботизирани и свързани машини ще може да се координира напълно централизирано с цел оптимизиране на производителността. С помощта на бързия пренос на данни от машинните сензори с изкуствен интелект, компютърното зрение и периферните изчисления производствените системи ще бъдат в състояние самостоятелно и дори проактивно да се адаптират към всякакви
промени в търсенето. На тази база производствените
активи ще могат автономно да регулират работните
потоци и да отстраняват причините за непланирани
прекъсвания.
Сред потенциалните ползи от внедряването на 5G
мрежи са редуцирани разходи, повишена ефективност и
производителност, подобрени възможности за гъвкав
отговор на търсенето, улеснено персонализиране на
продукти, по-пълно оползотворяване на ресурсите, побързо и интуитивно преконфигуриране на оборудването
и др.
С разширяването и „поумняването“ на индустриалните комуникационни мрежи ежедневно се генерират много по-големи количества информация в сравнение с инфраструктурите от предишно поколение. Предприятията, които разполагат с надеждни инструменти и решения за управление на този ценен ресурс, могат лесно да
подобрят своята конкурентоспособност на пазара. Водещи предимства на 5G комуникацията по отношение
обработката на данни са ниската латентност и високият капацитет на честотната лента. С тяхна помощ
е възможно надеждно управление на големите информационни масиви, постъпващи от множеството сензори и
свързани полеви устройства в дигиталните фабрики. На
база усъвършенстваните възможности за събиране, обработка, анализ и съхранение на данни, опосредствани
от 5G технологиите, модерните предприятия могат да
се възползват от ценни изводи за организационния ред,
с които да повишат оперативната интелигентност на
производствените системи. В допълнение към увеличената производителност, резултатите от анализа на
данни могат да спомогнат и за намаляване престоите
на оборудването и свързаните с това загуби. На база
информацията в реално време за статуса на машините,
нивата на шум, вибрации, работната им температура
и други критични показатели, получена от свързаните в
5G мрежа сензори, системата за мониторинг може да
алармира оператора за необходимо обслужване, ремонт
или подмяна на даден компонент или възел, потенциална
неизправност или предстояща авария. В комбинация с
алгоритми за машинно обучение, тези данни позволяват
точно прогнозиране кога ще приключи жизненият цикъл
на скъпото оборудване и как сервизната му експлоатация може да бъде удължена.
При подаден от системата превантивен сигнал за
необходимост от ремонт на някой от машинните компоненти техникът на място може да използва очила за
добавена реалност с възможности за 5G комуникация с
ниска латентност, за да получи дистанционни насоки в
реално време от по-квалифицирани специалисти по поддръжката. С помощта на контекстно-чувствителни
триизмерни анимации платформата може да преведе
служителя през целия процес на отстраняване на проблема на база отдалечените команди на техническия
екип.
Внедряването на 5G комуникация в производството
позволява веригата на доставките да се унифицира от
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те изчислителни модели, M2M моделът създава взаимосвързана мрежа
от машини, сензори и устройства,
които работят в колаборация, за да
оптимизират комплексни процеси в
реално време. 5G комуникацията се
оказва ключова за фактическата реализация на този модел, както и нововъзникналите Wi-Fi стандарти.

Още възможности на
добавената реалност

серия независимо управлявани активи в свързана мрежа от устройства
и машини, които споделят информация помежду си в реално време. С
увеличаването на интелигентността на производствените системи и
нарастващата интеграция на
свързани устройства 5G мрежите се
превръщат в най-надеждната и рентабилна комуникационна алтернатива за редица взискателни индустриални приложения.

Мониторинг и периферни
изчисления
Обичайна практика в производствените предприятия е технически персонал да бъде изпращан в различни зони, сгради, помещения и други отдалечени локации с цел инспекция на машините и оборудването,
работните условия и средата, както и за ръчно извършване на диагностични операции. В алтернативен
сценарий една мрежа от IoT сензори
може да осъществява непрекъснат
мониторинг на същото оборудване
без нужда от техници на място,
като регистрира и локализира всички потенциални проблеми в системата. С помощта на дронове с камери
и платформи за машинно зрение обхватът на автоматизирана инспекция може да бъде допълнително разширен. За още по-висока прецизност
на мониторинга IoT-базираните сензори могат да бъдат оборудвани с
изкуствен интелект, за да разпознават различни отклонения (например
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в допустимите нива на шум), които
сигнализират за проблем с оборудването. За да стане факт подобен сценарий, са необходими две 5G мрежи –
една високочестотна локална мрежа
за сензорите и дроновете, която да
комуникира със софтуер за централна обработка, и една нискочестна
мрежа с по-голям обхват, която при
необходимост свързва отдалечения
обект с центъра за управление.
В резултат производствените
предприятия могат по-гъвкаво да
използват ресурса на персонала си,
като намалят физическите инспекции на отдалечени обекти, увеличат
ефективността на обслужването,
тъй като проблемните точки са
предварително локализирани, както
и да намалят рисковете за служителите и материалните активи,
свързани с неадекватно управление
на процедурите по диагностика и
авариите.
Друго ключово предимство на 5G
комуникацията в производството е
възможността предприятието да се
възползва от по-широка функционалност към периферията на мрежата.
Водещ принцип на Industry 4.0 парадигмата е способността на машините да действат интелигентно и
автономно и посредством периферни изчислителни мрежи да комуникират директно с други машини чрез
т. нар. M2M (machine-to-machine) подход. За разлика от архитектурите
от типа „клиент-сървър“, които все
още се считат за базови в облачни-

С помощта на добавена реалност
и безжична комуникация от пето
поколение техниците в производствените предприятия могат полесно и ефективно да откриват и
отстраняват различни проблеми.
Използвайки 5G-свързани AR очила и
други носими електронни устройства за индустриална автоматизация служителите могат да обменят
информация помежду си в т. нар.
„hands-free“ режим или без да се налага да използват ръцете си. Това пести ценно време и им позволява надеждно да споделят по-големи обеми
информация благодарение на 5G технологията, увеличения честотен обхват и по-ниската латентност.
Отсъствието на забавяния или закъснения ( т. нар. лаг) в комуникацията
гарантира безпроблемна връзка в
реално време между служители в
различни локации, които могат да
работят в ефективна колаборация
помежду си.
Добавената реалност в комбинация с безжична мрежа от пето поколение обезпечава и усъвършенстван
процес по обучение на персонала.
Това е от особена важност за предприятията и отраслите, в които е
налице голямо текучество на кадри,
а предприятията се налага да инвестират значително време и средства
в предварителната подготовка на
служителите за работа в реални
условия. Ниската латентност на 5G
комуникацията (до 1 милисекунда)
създава отлични възможности за
лесно и ефективно масово едновременно обучение посредством добавена или виртуална реалност. Специализираните 5G АR и VR платформи
могат да визуализират различни обучителни програми стъпка по стъпка
на персоналните устройства на служителите (очила, смартфони, таблети и др.) Те, от своя страна, могат
да извършват определени тренировъчни действия във визуалното
поле на устройството, упражнявайки се за съответната операция в
идентична на реалната работна сре-
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да без риск от допускане на грешки. Високоскоростната
5G връзка с ниска латентност обикновено свързва AR
или VR очилата към високопроизводително компютърно
устройство, позиционирано в периферията на мрежата.
Това гарантира, че няма забавяния (лаг) в движенията на
служителя. В резултат значително се съкращава и улеснява процесът по обучение на кадри, увеличава се точността на възпроизвеждане на процедурите благодарение
на тяхното онагледяване, намаляват трудовите инциденти и се повишава цялостната производителност на
предприятието.

Специфики и предимства
Макар безжичните технологии от трето и четвърто поколение да внесоха постепенни подобрения в скоростта и широчината на честотната лента, 5G мрежите са първата клетъчна платформа, която ще позволи надеждна М2М (machine-to-machine) и IIoT комуникация.
Водещото им предимство е подобрената мобилна широколентова връзка (eMBB). 5G комуникацията осигурява
пикова скорост на предаване на данни от 10 Gbps и може
да се справи с 10 хил. пъти повече трафик от предишните поколения технологии. В допълнение, тя обезпечава
ултранадеждни комуникации с ниска латентност
(URLLC), което означава закъснение, по-малко от 1 msec,
и наличност, по-голяма от 99,9%. Това прави 5G мрежите идеални за промишлена употреба, където непрекъснатата работа на производствените съоръжения е от
критична важност.
Не на последно място, 5G технологията прави възможна т. нар. масивна комуникация от машина към машина
(eMTC) с плътност от един милион устройства на 247
акра (един квадратен километър), както и до 10-годишна безпроблемна работа само с батерийни източници на
захранване.
В индустриалната автоматизация петото поколение
комуникационни мрежи обещават да разкрият възможности за надеждни безжични сензорни мрежи в реално
време, както и за комплексни приложения като проследяване на местоположение и активи. В допълнение, по-консервативно настроените индустриални производители,
които остават скептични към технологични иновации
като добавената (AR) и виртуалната (VR) реалност, в
бъдеще ще могат да се запознаят с предимствата им
чрез симулации в реално време и възможности за прогнозна поддръжка.
Експертите очакват 5G комуникацията да доведе до
поредната революция в производствените технологии,
преодолявайки досегашните предизвикателства по отношение ефективността. Внедряването им обаче изисква внимателно управление на амортизацията, селективни подобрения на инфраструктурата и готовност да се
изследват функциите на следващата версия на технологията в разнообразен набор от приложения.
Сред най-интересните е проследяването и инвентаризацията на производствени активи и инструменти,
които биха могли лесно да бъдат изгубени или поставени в грешна локация. С помощта на специален софтуер
и IoT-базирани сензори, интегрирани в оборудването, производителите могат непрекъснато и прецизно да следят кога дадена машина или инструмент не е на мястото си, не се използва по предназначение или се нуждае
от ремонт и обслужване. Така експлоатацията на производствените активи се улеснява, пести се ценно време
и се удължава сервизният им живот.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2020

37

електроапаратура

Ремонт и
поддръжка на
трансформатори
Т

рансформаторите са ключово
оборудване, използвано в електроенергийните инфраструктури по цял
свят за повишаване на напрежението до стойностите за пренос и впоследствие за понижаване до стойностите за разпределителните системи, захранващи битови и индустриални клиенти. Аналогично на всички
подобни съоръжения, трансформаторите също имат ограничен експлоатационен живот, като продължителността му се определя от работния
режим по отношение както на натоварване, така и на условия на околната среда. Много от използваните в
момента трансформатори наближават или вече са задминали края на
типичния за тях експлоатационен
период – 20 до 40 години, в зависимост от конкретното приложение.
През последните години се наблюдава тенденция, че разпределителните
дружества все по-често предпочитат да заложат на ремонт и обновяване на трансформаторите като
алтернатива на подмяната им въз
основа единствено на фактора
възраст.

Стратегии за поддръжка
Трансформаторите обикновено се
отличават с висока издръжливост,
добро ниво на надеждност и относително малка необходимост от поддръжка. В рамките на жизнения цикъл
на трансформатора операторът
трябва да установи стратегия за
поддръжката му, която да гарантира
постигането на нужните параметри
и оптимизиране на експлоатационния
живот на съоръжението. Прилагането на тази стратегия започва вед-
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нага след пускането на трансформатора в експлоатация, като целта й е
да се осигури висока експлоатационна готовност при минимални разходи, както и да позволи навременното
откриване на проблеми преди възникването на сериозни неизправности.
След като се открие проблем, могат
да се приложат няколко или всички
достъпни диагностични техники, за
да се оцени и локализира повредата и
да се определи дали трансформаторът може да продължи да бъде използван със или без ограничения в
работния режим.
Ако е необходимо, се предприемат
подходящите спрямо състоянието
на трансформатора корективни действия. В краен случай може да се
реши, че е време трансформаторът
да бъде основно ремонтиран и обновен или дори да бъде заменен в зависимост от резултатите от извършената оценка.

Базираната на време поддръжка
(time based maintenance, TBM) се осъществява на предварително определени интервали с цел да се намали
вероятността от повреда на използваните трансформатори. Тя включва дейности, насочени към подобряване на състоянието на активите
(смяна на масло, смазване, превантивна подмяна на части и др.). TBM
често се счита за най-лесния подход
за поддръжка на трансформатори, но
не и за най-разходно ефективния.
Поддръжката на база на състоянието на оборудването (condition based
maintenance, CBM) се основава на
оценката на действителното физическо състояние на активите, отчитайки експлоатация, различни събития, потенциално износване на подвижни части. Внедряването на тази
стратегия за поддръжка на трансформатори изисква по-сложен процес
на планиране.
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Фокусираната върху надеждността поддръжка (reliability centred maintenance, RCM) е оптимизирана стратегия, при която се взема предвид
не само периодът на експлоатация и
техническото състояние на актива,
но и позицията му в мрежата, оперативната му значимост и потенциалните рискове за безопасността
или околната среда при възникване
на повреди и свързаните с тях
прекъсвания на електроснабдяването. Внедряването на тази стратегия дава възможност трансформаторите с по-рискова или значима позиция да се поддържат по различен, поинтензивен начин в сравнение с
трансформаторите, чиято позиция
позволява по-ниско ниво на надеждност.

Предимствата на
ремонта пред подмяната
Разходите за ремонтиране на
един трансформатор обикновено са
значително по-ниски в сравнение с
тези за закупуването на ново оборудване. Това, разбира се, е важен фактор в зависимост от мащаба на
ремонтните дейности, но понякога
пестенето на време може да е от
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по-голямо значение. В повечето случаи ремонтирането на един трансформатор отнема много по-малко
време, отколкото специфицирането
и закупуването на ново съоръжение.
Често дейностите по ремонта могат да се осъществят със средства
от месечните приходи на дадено
дружество, а не чрез капиталови
инвестиции, което улеснява и съкращава процедурата чрез елиминиране
на необходимостта от допълнителни разрешителни. Удължаването на
живота на активите се отразява
благоприятно и на клиентите на
електроразпределителните дружества, стига да може да се постигне,
без да се създава съществен риск за
непрекъснатостта на електрозахранването. Прилагането на тази
практика е свързано с понижаване на
абсолютната стойност на капиталовите инвестиции, което може да
доведе и до намаляване на сметките на потребителите.
Както във всеки индустриален
сектор, и в електроенергетиката
има стремеж към отговорна експлоатация на ресурсите и демонстриране на устойчивост по отношение
на околната среда. Една от възмож-

ностите за постигане на това е
удължаването на живота на трансформаторите. Досега са заменени
множество трансформатори заради
това, че пиковото натоварване в
конкретни подстанции нараства до
нива, непосилни за капацитета на
инсталираните съоръжения. При такива обстоятелства може да има
възможност за увеличаване на капацитета на актива например чрез
допълнително охлаждане, което да
гарантира, че трансформаторът се
поддържа в рамките на определените температурни граници. Сред другите мерки в това направление е и
увеличаването на капацитета на
спомагателни компоненти като
стъпални регулатори и шиносъединителни прекъсвачи.
Ремонтирането и обновяването
на трансформатори може да удължи и експлоатационния живот на
електроцентралите. Това важи поспециално за силовите трансформатори и свързаните с тях спомагателни трансформатори поради прилагания от някои електроцентрали
бизнес модел. Инвестицията, вложена за изграждането на централата,
се възвръща в продължение на очак-
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вания й експлоатационен живот.
Много нови електроцентрали са построени в края на XX век и сега достигат края на очаквания си експлоатационен живот от 20 години. Поради различни причини обаче някои
от тези електроцентрали продължават да работят и след края на
този период. Експлоатационният
живот на редица стари електроцентрали също се удължава често, за
да се поддържат необходимите
мощности до изграждането на нови
съоръжения, които да отговорят на
нарастващите потребности. Тъй
като оставащият експлоатационен
живот на тези електроцентрали е
от порядъка на няколко години, а не
десетилетия, не е разходно ефективно да се подменя основно оборудване като трансформаторите. Ремонтът и обновяването им обаче
могат да гарантират на операторите, че електроцентралата ще
продължи да работи за изискваното
време при намален риск от възникване на неочаквани неизправности.
Ако един трансформатор е подменен не заради неизправност, а поради други причини, е възможно старият трансформатор да се обнови и
да се запази като резервен. Трансформаторите, които се преместват от
една площадка до друга, също могат
да бъдат обновени преди повторното им инсталиране.
Винаги е необходимо да се направи
оценка на състоянието на трансформатора, за да се определи дали е
възможно той да бъде ремонтиран
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или обновен, и ако да – до каква степен. Съществуват множество инструменти за оценка на състоянието на
трансформатори както докато са в
експлоатация, така и когато не работят. Може да се приложи и непрекъснат мониторинг, с помощта на който да се прецени дали състоянието
на трансформатора се влошава до
такава степен, че това да налага
извеждането му от експлоатация,
преди да се стигне до неизправност.
Ако хартиената изолация показва
признаци на висока степен на стареене или е открита неизправност в
трансформатора, може да е необходимо съоръжението да бъде изведено
от експлоатация. В случай че това не
може да се осъществи непосредствено след регистрирането на проблемите, например заради времето, необходимо за доставка на ново съоръжение, могат да се предприемат мерки
за временно поддържане на трансформатора в експлоатация. Когато дружеството разполага с ограничен бюджет и обновяването на трансформаторите трябва да се приоритизира,
могат да се използват тези инструменти, за да се класифицира оборудването по значимост.
Ремонтът и обновяването на
трансформаторите могат да се
извършат на място или в специализирани съоръжения, разполагащи с
възможност за провеждане и на изпитвания. Когато времето, разходите или практическите съображения
не позволяват преместването на
трансформатора, около него може

да се изгради защитна структура,
в рамките на която да се извършват ремонтните дейности.
Тази временна конструкция може да
се оборудва и със система за климатизация, за да се поддържа постоянна температура и да се контролира нивото на влажност във
въздушното пространство около
трансформатора. Предимствата
на използването на специализирани
съоръжения са, че позволяват извършването на по-сложни процедури и тестването на трансформатора след приключване на процесите по ремонт и обновяване. Ако са
монтирани нови намотки или е подменена изолацията на трансформатора, изпитванията могат да се
проведат при зададените в съответните стандарти тестови нива
на натоварване. Това на практика
дава на операторите същото ниво
на увереност като при ползването
на нов трансформатор. Трябва да се
отдели внимание на това дали всички компоненти, например шиносъединителните прекъсвачи, могат да
издържат на тестовото напрежение, ако не са подменени. В случай
че намотките или други части на
трансформатора не са сменени, изпитванията се правят при по-ниско
напрежение, но дори тогава резултатите от тестовете гарантират, че съоръжението е годно за експлоатация и дейностите по ремонт и обновяване са изпълнени цялостно.
В зависимост от степента на обновяване и изпитване, един трансформатор може да продължи да работи още 10-20 години. Освен ако
не е извършено основно обновяване
на намотките и другите основни
компоненти, не може да се даде гаранция за удължаването на експлоатационния живот на трансформатора, поради което операторът, с
помощта на фирмата изпълнител,
трябва да оценят риска за всеки
отделен случай. Въпреки че за удължаването на живота на трансформаторите могат да се предприемат много действия, не е възможно
да се възстанови целулозната изолация, след като вече е започнала да
се разгражда. За трансформатори с
ниска степен на полимеризация или
при които състоянието на хартията е лошо, изолацията и намотките трябва задължително да се подменят в рамките на всяка една процедура по обновяване.
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my DMG MORI и WERKBLiQ upgrade: оптимизирано
обслужване и поддръжка на машини

Безплатният портал за клиенти на
my DMG MORI превръща остарели и ръчни работни процедури в бързи цифрови
процеси на обслужване. Обновлението на
WERKBLiQ превръща всеки потребител
в професионален специалист.

my DMG MORI
Сред ключовите предимства на платформата са:
• уникален онлайн портал за оптимизиране на услугите;
• заявки за услуги с възможност за
прикачване на снимки или видеоклипове
само с натискане на бутон;
• прозрачност благодарение на функцията за проследяване;
• съхранение на всички търговски и
технически документи;
• WERKBLiQ ъпгрейд за организация
на всички вътрешни и външни процеси на
обслужване.
Максималната полза за клиентите е
в основата на портала за цифрови клиенти my DMG MORI, който беше представен на EMO 2019. Резултатът е уникален и напълно безплатен онлайн портал за интерактивно сътрудничество
на DMG MORI и неговите клиенти. С интегрирана опция за ъпгрейд до
WERKBLiQ потребителите получават
интегрирано решение за вътрешна и
външна оптимизация на процесите на
обслужване и поддръжка - също и за трети машини. Клиентският портал my
DMG MORI в момента е достъпен в повечето европейски страни. Над 4000 клиенти са регистрирали своите машини до
края на миналата година, а до края на
2020 г. очакванията са техният брой да

нарасне до 20 000. Дотогава почти всички глобални пазари трябва да бъдат обхванати.
Лесното и удобно използване на my
DMG MORI предоставя на потребителите улеснен достъп до многобройните добавени възможности на онлайн портала.
Наред с другите неща, заявките за услуги могат да бъдат инициирани чрез my
DMG MORI с натискане на бутон. Интерактивният формуляр за заявка предотвратява всякакво объркване по време на
процеса. Конкретни заявки за услуги и
снимки или видеоклипове, които по желание могат да бъдат прикачени, се изпращат директно на правилния експерт
по сервизна услуга в DMG MORI, което
само по себе си вече добавя предимство
за заявката на потребителите. Междувременно функцията "проследяване" гарантира, че всички сервизни процеси и
процедури са прозрачни. Освен това всички търговски и технически документи се
съхраняват в my DMG MORI.

my DMG MORI е уникален и безплатен онлайн
портал за интерактивно сътрудничество
между DMG MORI и клиентите им

DMG MORI планира интегриране на
функция за коментар в изпратените заявки за услуги, оптимизация на функцията за диалог със сервизните експерти,
както и функции като например картографиране на целия процес по офериране,
включително потвърждение.

WERKBLiQ ъпгрейд

my DMG MORI и WERKBLiQ са разработени по
същата логика. По този начин производителят на машинни инструменти е в състояние да предложи на потребителите интегрирано решение за обслужване, където те
могат да продължат да работят в познатата си система
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DMG MORI предлага улеснено надграждане към сервизната платформа
WERKBLiQ на клиентите, които искат
да управляват машини и от други производители в допълнение към своите
DMG MORI машини, а също така искат
сами да се справят с всички сервизни въпроси. Надстройката се извършва с един
клик. Особеното тук е, че и двете системи са разработени по една и съща логика, което означава, че операторите
нямат проблем да свикнат с тях.
WERKBLiQ автоматично включва всички

машини на DMG MORI на клиента, но в
същото време и модели от други производители също могат да бъдат управлявани. Това оптимизира всички вътрешни и външни процеси на обслужване и поддръжка за целия разнообразен машинен
парк. Съответният акаунт се конфигурира от WERKBLiQ в рамките на 48 часа. Операторите могат да бъдат обучени само за 15 минути.

Организация на всички вътрешни и външни
сервизни процеси за целия машинен парк също и за трети машини

Надстройката активира множество
премиум функции. Например потребителите могат да се възползват от вътрешната система за заявки, свободно конфигурируем дневник на машината и календар за поддръжка с функция за напомняне, включваща интерактивни списъци
със задачи. Всички основни данни като
машини, потребители или отчети за услуги се прехвърлят автоматично в
WERKBLiQ. Познатите функции от my
DMG MORI също са автоматично налични в WERKBLiQ. WERKBLiQ също така
помага на клиента по време на процеса
на дигиталния запис на други машини и
системи, които са включени в акаунта.
Нещо повече, управлението на клиентите на WERKBLiQ предоставя цялостна
подкрепа по време на внедряването,
включително уебинари, интерактивни
обиколки от първа стъпка, статии в помощния център и уроци. Това дава възможност за бързо ориентиране на всеки
потребител.
За да си осигури повече увереност, докато взема решение, всеки потребител
на my DMG MORI може да изпробва пълния обхват на WERKBLiQ функции 30 дни
безплатно.

ф
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Мултиматериално
3D принтиране
3D

принтирането води до
своеобразна революция в съвременното производство, на практика позволявайки създаването на всяка
комплексна физическа форма, която
човешкият ум може да си представи. Повечето масови индустриални
принтери обаче са способни адитивно да изграждат обекти само от
един материал, а мастиленоструйните системи, които позволяват
мултиматериален печат, са ограничени от физиката на образуване на
капки. 3D печатът на базата на екструзия позволява триизмерно да се
принтира широк набор от материали, но процесът е сравнително бавен.
Производството на изделия чрез
използване на няколко материала
наведнъж е ключова възможност на
адитивните методи, която би могла да ги превърне в по-ефективна
алтернатива на останалите съвременни производствени технологии.
Мултиматериалното 3D принтиране притежава потенциал да редуцира производственото време и разходи, да премахне необходимостта
от сглобяване, да намали нуждата
от довършителни дейности след основната изработка (например оцветяване), както и да насърчи ефективното проектиране на мултифункционални обекти. Индустриалното
оборудване за целта предлага подобна функционалност, комбинирайки
материали с различна реология, механични и термични свойства. В зависимост от приложението мултиматериалните принтери могат да
разполагат с вграден скенер, лазерен гравир и ЦПУ. Повечето от тези
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машини на пазара досега разполагат
с възможности за отпечатване
само на два материала. Оборудвани
с множество дюзи, най-новите модели могат да обработват до четири или повече различни материала и
да отпечатват триизмерни обекти
в различни цветове, като използват
суровини с различна степен на
твърдост. Посредством тази нова
технология е възможно още производството на кухи изделия, което
доскоро беше трудна задача за адитивния метод.
Допълнително предимство на
тази иновация в 3D печата е технологичният напредък в софтуера за
автоматично управление на процеса, който позволява измерване на
слоя материал, депозиран при всеки
отпечатан слой и го сравнява с дадена целева стойност. Ако програмата открие несъответствия в отпечатания обект, следващите слоеве
автоматично се коригират.

Обзор на технологиите
Екструдирането на няколко материала при триизмерно принтиране
разкрива широк спектър от възможности по отношение функционалните характеристики на изделието,
обусловени от търговската наличност на голямо разнообразие от неконвенционални материали за 3D
печат. В резултат на това могат
да се отпечатват изделия, които
разполагат със специални физикомеханични свойства, проектирани
според целевото им предназначение.
Подобно на адитивното производство с единични материали, мултиматериалният 3D печат може да
бъде реализиран чрез различни методи. Разширявайки възможностите
на дизайна, тази технология прави
възможно създаването на монолитни триизмерни обекти с разнообразни функционални характеристики,
цветове или свойства на отделните слоеве материали, например ела-
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стичност или разтворимост. За
първи път мултиматериален 3D
принтер е въведен в практиката
през 2006 г. Иновативната концепция бива бързо възприета от индустрията, водейки до разширяване на
приложенията й.
Възможността да се работи с
множество материали наведнъж в
рамките на един производствен
цикъл може да спести време и позволява създаването на по-сложни
обекти. Същевременно методът
може в цялост да отнеме повече
време за производство на единично
изделие и да коства повече материал от предвиденото. С популяризирането на технологията все повече потребители дават обратна
връзка на производителите на мултиматериални 3D принтери, които
непрекъснато се стремят да рационализират процеса и да редуцират
отпадъците.
Печат със стопяеми нишки (FFF)
- състои се в непрекъснато екструдиране на термопластичен материал с цел образуване на триизмерен
обект. Процесът позволява работа
с различни материали, включително
биоразградими полимери (като полилактид, гликол модифициран полиетилентерефталат и акрилонитрилбутадиен-стирен) и инженерни пластмаси като PEEK (полиетер етер
кетон). Тази технология позволява
използването и на гъвкави материали като термопластичен полиуретан. Две възможни решения за реа-
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лизиране на мултиматериален FFF
триизмерен печат са с единична
дюза и с множество дюзи.
Конструкция с единична дюза комбинира различните материали
преди или в зоната на топене на
печатащата глава, така че те да
бъдат екструдирани през една и
съща дюза. Различните нишки могат
да бъдат нарязани и съединени отново в един смесен сноп, преди да се
подадат в камерата за топене. Това
може да се постигне с надграждащ
мултиматериален модул, монтиран
върху стандартен принтер за работа с един материал. Системата за
екструдиране се съчетава с допълнителна ос за рязане и избор на материал. За да се предотврати нежелано смесване на материали в изделието, комбинираната камера за
топене трябва да се изчисти от
предишния материал, преди да започне да се използва нов. В зависимост от приложението, количеството отпадъчни материали, получени по време на процеса, може да
бъде значително.
Конструкция с множество дюзи
- разполага с отделна дюза за всеки
материал. Дюзата може да се монтира върху една и съща печатаща
глава или върху независими глави. За
да е функционална подобна конфигурация, различните дюзи трябва да
бъдат калибрирани на същата височина спрямо повърхността за печат,
за да се избегне контактът на неактивните дюзи с принтираното из-

делие. Такава конструкция намалява
значително количеството отпадъчни материали по време на процеса
на печат.
Стереолитография (SLA) - е процес на втвърдяване на фотополимер
с лазер слой по слой за образуване на
триизмерен обект. За да се реализират мултиматериални отпечатъци
с тази технология, типично се използват множество резервоари за различни фотополимери. Основен проблем при този подход е отстраняването на още неполимеризирания материал. Отпечатъкът може да
съдържа кухини, пълни със стария
материал, които трябва да бъдат
изпразнени, преди да може да се използва следващият.
Фотополимерните смоли, използвани за SLA, могат да имат много
различни физични свойства, въпреки
че са по-крехки и като цяло имат пониски температурни отклонения.
Стандартни SLA смоли се предлагат
в различни цветове и прозрачност.
Освен инженерни версии, като ABSили PP-базирани материали, съществуват биосъвместими смоли, смоли за използване в медицински приложения, както и гъвкави смоли.
Процес на струйно нанасяне на
материал - често наричан още мастиленоструйно 3D принтиране, е
подобен на двуизмерния мастиленоструен печат. Печатащата глава се
състои от множество малки дюзи,
които при команда изхвърлят струи
от фотополимери на капчици. Всяка
дюза може да екструдира различен
материал, което позволява създаването на мултиматериални детайли.
След това капчиците материал се
втвърдяват незабавно с помощта на
източник на UV светлина, монтиран
към печатащата глава. За разлика
от FFF процеса на отпечатване, слоят не се формира чрез придвижване
на печатащата глава по предварително изчислен път, а чрез разгръщане на слоя ред по ред. Някои модели
на пазара позволяват пълноцветни
отпечатъци.
Подходящите за този процес на
печатане материали са подобни на
тези при SLA метода и следователно имат подобни свойства. Освен
това е постигнат напредък в областта на металните материали за
струйно нанасяне чрез суспендиране
на нанометални частици във флуид.
След отстраняването на поддържащия материал отпечатаният обект
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трябва да бъде синтерован, за да се
завърши металният детайл.
Печатане със свързващо вещество (Binder Jetting) - използва частици от финозърнест прах, които се
сливат заедно с помощта на
свързващ агент, за да образуват
триизмерен обект. Типично конструкцията се състои от две отделни
камери – едната функционира като
резервоар за прахообразния материал, а другата като печатаща камера. За да създаде слой от даден
обект, специален нож изтласква материала от резервоара и го разстила върху повърхността на печат,
образувайки тънък слой прах. След
това печатаща глава, подобна на
тези при мастиленоструйните 2D
принтери, прилага свързващото вещество към слоя, за да може той да
се втвърди и свърже с предишния.
Въпреки че струята свързващо вещество не позволява работа с много на
брой материали, в сегмента съществуват принтери, които разполагат с втора печатаща глава, позволяваща нанасяне на пигмент върху
слоя след свързващото вещество, за
да се произведат пълноцветни отпечатъци.
Мултиматериален мултидюзен
3D (MM3D) печат - използва високоскоростни клапани за налягане, за
да постигне бързо, непрекъснато и
безпроблемно превключване между
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до осем различни материала за печат. Това позволява създаване на
сложни форми за много по-малко време в сравнение с останалите технологии за мултиматериален триизмерен печат. Методът използва печатащи глави, които варират от единична дюза до големи масиви с множество дюзи. Самите печатащи глави се произвеждат с помощта на 3D
печат, което позволява лесното им
персонализиране според приложението. Всяка дюза е в състояние да превключва различните материали до
50 пъти в секунда.

Особености
Комбинацията на глави с множество дюзи с възможността за бързо
превключване между няколко материала ефективно елиминира загубата
на време и позволява отпечатването периодично на мултиматериални
3D обекти много по-бързо. Тъй като
MM3D печатът може да произвежда обекти изключително бързо, той
позволява използването на реактивни материали, чиито свойства се
променят с течение на времето,
например епоксиди, силикони, полиуретани или биомастила.
MM3D печатът може да се използва и за създаване на по-сложни обекти, включително компоненти за
меки роботи, съставени от твърди
и меки еластомери. Подобно на сто-

ножка, една такава конструкция
включва вградени пневматични канали, които позволяват на меките „мускули“ да се задействат последователно от вакуум, правейки робота
„ходещ“. Роботът е в състояние да
се движи бързо, докато носи товар,
осем пъти по-голям от собственото
му тегло, и може да бъде свързан с
други роботи, за да пренася по-тежки товари.
Този метод дава възможност за
бързо проектиране и изработване на
т. нар. вокселирана материя – нововъзникваща парадигма в областта
на 3D печата. Благодарение на широкия набор от функционални, структурни и биологични материали, различни свойства и функционални характеристики вече могат да бъдат
безпроблемно интегрирани в 3D
обекти по заявка.
Достъпните на пазара MM3D печатащи глави на този етап могат
да отпечатват само повтарящи се
детайли. Експертите предвиждат,
че технологията ще продължи да се
развива и в крайна сметка ще включва дюзи, които могат да екструдират различни материали в различно
време. Вероятно скоро в практиката ще се използват по-малки накрайници за по-голяма разделителна способност и още по-големи масиви за
бърз едностъпков 3D печат при широк диапазон от размери и мащаби.

Проектиране и
последваща обработка
Проектирането на триизмерния
обект е първата стъпка в работния
процес. Той може да бъде координиран от CAD софтуер. Софтуерът е
способен да създава, управлява и манипулира различни 3D геометрични
фигури, като същевременно дава
обратна връзка на потребителя чрез
графичен интерфейс. Повечето CAD
програми поддържат информация за
материала на всеки отделен елемент, а комбинацията от различни
геометрии образува монолитен мултиматериален обект.
Следва етап на софтуерно „разделяне“ на 3D модела на слоеве, за да е
възможно впоследствие те да бъдат
трансформирани в последователност от инструкции. Разделянето на
мултиматериалните отпечатъци се
различава в зависимост от използвания хардуер. При мултиматериални изделия, изработвани чрез SLA,
софтуерът трябва да обработи
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възможностите за допълнителните
степени на свобода. Процедурата за
„разделяне“ на елементите и материалите за струйно принтиране
включва генериране на множество
растерни изображения, представляващи вокселите на обекта (елементи в тримерното пространство, по
аналог с пикселите).
Може да се наложи 3D отпечатаните обекти да бъдат допълнително
обработени преди да бъдат използвани като прототип или завършен продукт. Такива етапи на последваща
обработка могат да включват шлифоване на повърхността, за да се
направи по-гладка, или боядисване, за
да съответства на цветовете на
дизайна. В зависимост от метода на
печат и геометрията на обектите
може да се наложи и да се премахнат
различни спомагателни/носещи конструкции. Възможно е да се използва
водоразтворим материал за отпечатване на тези конструкции, а тяхното отстраняване да включва само
поставяне на изделието във вода.

Приложения
Мултиматериален 3D печат все
по-масово се използва в производ-
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ството на медицински компоненти, например за изработката на
триизмерни протези. Друго приложение в медицината включва създаването на структури от изкуствени тъкани. Множество актуални
разработки в областта са фокусирани върху създаването на тъкан,
която имитира човешката по отношение на усещане, еластичност
и структура. Такива изкуствени
тъкани могат да бъдат използвани
от хирурзите за обучение върху
реалистични модели.
Възможността за превключване
между различни материали е от
съществено значение за управлението на физическите свойства на
триизмерно отпечатания обект.
Освен че може чрез микроструктури да се манипулира здравината на
изделието, методът позволява преход между по-твърди или по-меки
материали в процеса на печат, за
да се повлияе и твърдостта на обекта. Използването на материали с
различен цвят или еластичност пък
влияе върху външния вид и тактилните свойства на готовото изделие. Освен това е възможно да се
намали необходимостта от после-

дваща обработка като се избере
подходящ материал за носещите
конструкции или външния корпус на
детайла.
Мултиматериалният 3D печат
дава възможност на конструкторите също бързо да произвеждат и
тестват прототипи. Използването на множество материали в един
детайл позволява на проектантите
да създават функционални и визуално привлекателни прототипи с цел
по-пълно онагледяване на дизайна.
Пример как 3D печатът може да
бъде тясно интегриран в процеса на
проектиране е автомобилният дизайн. Там е необходимо бързо да се
тества и провери даден прототип,
за да се получи одобрение за производство. Свеждането на последващата обработка до минимум с помощта на мултиматериалния 3D
печат води до по-кратко общо време за изработка. Освен това така
се намалява броят на детайлите на
произведените прототипи в сравнение с традиционни производствени методи като фрезоване или формоване, тъй като сглобяването на
множество елементи от различни
материали вече не е необходимо.
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Механична
обработка
на компоненти за
медицински изделия
О

бработката на детайли със
сложна геометрия и фини повърхности е често срещана в аерокосмическия и автомобилния сектор, но производството на медицински изделия
задава още по-високи изисквания към
технологиите, определящи качеството, прецизността и надеждността
на всеки детайл. С развитието на
медицината изделията в областта
стават все по-малки и по-сложни и
включват по-високотехнологични и
чувствителни материали. Ето защо
машините за обработка на компоненти за медицински приложения трябва
да осигуряват високопрецизна работа
с минимални допуски. Дизайнерите на
оригинално оборудване за сектора
проектират все по-фини продукти с
комплексни характеристики, което
означава, че техническите изпълнители трябва да разполагат с технологии за обработка от последно по-
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коление. Само така те биха могли да
предложат конкурентно и ефективно производствено решение.
Все по-сложните геометрии, разбира се, създават множество предизвикателства при обработката. Проучванията на глобалния пазар сочат, че
необходимостта от медицински изделия ще нараства, а с нея и конкуренцията между производителите. Това
поставя производствените компании
пред избора да бездействат и да загубят предимството си или да инвестират в технологични иновации в
сферата на конвенционалната и лазерната обработка. Такива са например по-малките режещи инструменти за конфигурации с ЦПУ, лазерните
технологии и хибридните машини,
комбиниращи лазерни системи с традиционно обработващо оборудване.

Материали
Както във всяка друга инженерна
дисциплина, изборът на материал е

от критично значение при производството на медицински изделия и
импланти. Експлоатационните свойства на материалите в сегмента
имат две основни характеристики биофункционалност и биосъвместимост. Биофункционалността е поважна за изделия от пластмасови
материали, докато необходимата
функционалност на костните и
ставни импланти се осигурява поефективно с използването на метали. При металните изделия биосъвместимостта е от основно значение
– необходимо е проучване на корозионните свойства на метала и взаимодействието им с тъканите на
тялото. Най-разпространените материали за изработка на импланти
за коленна и тазобедрена става са
кобалт-хромова сплав и титан. Титанът традиционно е с по-малка
популярност, но приложенията му
непрекъснато нарастват. Неръждаема стомана се използва за направа-
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ство за самозакаляване при работа, както и лоша топлопроводимост. В резултат по време на обработката
се натрупва топлина в режещия ръб и лицето на инструмента.
Обичайното решение на проблема при тези видове
материали е използването на много охлаждаща течност
в областта на рязане. Традиционните охлаждащи течности обаче могат да замърсят медицинските импланти,
което изисква скъпи и отнемащи време процеси на почистване. Поради тази причина някои производители разработват системи за охлаждане с течност, базирани
на т. нар. свръхкритичен въглероден диоксид.

Конвенционални обработващи операции

та на временни импланти, тъй като е по-малко устойчива на корозия от кобалт-хрома или титана.
Прътовият материал, кованите заготовки и отливките обикновено са отправна точка за обработка, като
следва шлайфане и полиране. Работата с тези материали може да бъде предизвикателство поради същите
характеристики, които ги правят функционални в човешкото тяло – тяхната висока якост и твърдост. Кобалтхромът например е твърд, абразивен и силно еластичен.
Това може да доведе до интензивно износване на инструмента, свързано с ниската топлопроводимост на
материала. Титанът, от друга страна, притежава свой-

Основна причина за използването на CNC машина при
производството на медицински изделия е, че това позволява възпроизвеждането на един и същи детайл с
малка или никаква нужда от намеса на оператор. Различните типове системи с ЦПУ – включително фрезови
машини, стругове и шлифовъчни машини, изпълняват
различни функции в тази индустрия. В зависимост от
изработвания детайл подходящото оборудване може
едновременно да извършва струговане и фрезоване.
В производството на медицински изделия могат да
бъдат включени няколко машини или операции за обработка с цифрово управление, например шлифоване и
триизмерен печат на метал. Методите за производство на детайли за медицински приложения на един обработващ център могат да включват груба обработка,
груба обработка на жлебове, финишна обработка, фрезоване на фаски т. н. Целта е да се постигне необходимото качество на повърхностите само чрез механична
обработка, като се намали нуждата от времеемко ръчно
довършване. Петосните фрезови и шлифовъчни машини
осигуряват множество предимства при работа със сложните форми и контури на ортопедичните импланти.

Лазерна обработка
При производството на медицински изделия обикновено се използва повече от един тип оборудване. Макар
традиционната обработка с ЦПУ да е мултифункционална и прецизна, нетрадиционни технологии като лазерното и водоабразивното рязане също предлагат множество предимства. Като безконтактен метод, лазерната обработка позволява работа с множество различни
материали, запазвайки целостта им. Водоструйната
обработка пък съдейства за охлаждането на материалите и предотвратява повреждането на детайлите вследствие на топлинни ефекти.
Негативен резултат при водоструйната технология
е, че трудно се контролира дълбочината на рязане. За
разлика от това, когато прави триизмерни срезове, ЦПУ
машината може да контролира дълбочината и по трите оси посредством траекторията си на рязане.
Подобно на водоструйната технология, лазерната
обработка също включва обработка чрез поток. В случая
това е поток светлина, преминаващ през серия лещи.
Лазерният метод се използва в производството на
медицински изделия за изрязване на детайли, отвори в
метал и изработка на други структури. Тя дава възможност за контрол на дълбочината чрез корекция на скоростта и концентрацията на светлината.
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ризацията води до морална амортизация на много от съвременните
обработващи инструменти днес.
Ето защо индустрията ще трябва
да заложи алтернативни методи, за
да продължи да се справя ефективно
с различните класове материали.
Атермалната обработка може да се
използва за обработка на всякакъв
вид материали, което я прави добър
кандидат за задоволяване на бъдещите изисквания на сектора за производство на медицински изделия.

Водоабразивно рязане

Една от най-съвременните лазерни технологии, известна като рязане чрез разтопяване, се използва изключително за обработка на метали в медицинския сегмент. Друга иновация в областта използва ултрабързи пикосекундни или фемтосекундни
импулсни лазери и се отличава с
много висок пиков импулс. Тази технология не стопява материала, а
директно го изпарява. Повърхностната обработка, получена чрез метода, е с неравности от порядъка на
един микрон.
Използването на импулсно-лазерна
технология не налага прилагане на
топлина, което е особено полезно
при обработката на неметали, например полимери. Някои производители използват метода за рязане на
биорезорбируеми стентове, съставени от специален хигроскопичен
полимер, който е не само чувствителен към вода, но и към топлина.

Предимства и тенденции
на развитие
Основно предимство на лазерната обработка е, че при нея не се
осъществява физически контакт с
детайла, за разлика от ЦПУ обработката. В резултат лазерната обработка не причинява износване на
материала. При рязането с ЦПУ инструментът е подложен на износване и трябва периодично да се сменя.
При водоструйната технология, от
друга страна, може да се допусне
замърсяване на водата, което да
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доведе до повреждане на материалите. Този проблем може да бъде избегнат, ако абразивната криогенна
струя включва течен азот като работна течност, което обаче значително увеличава сложността и експлоатационните разходи.
Две водещи тенденции при лазерното рязане ще повлияят развитието на производството на медицински изделия през следващите няколко
години, смятат експертите. Първата е преминаването към алтернативни материали при стентовете,
включително полимери и композити
като аналог на традиционните метали, поради множеството функционални предимства, които предлагат.
Миниатюризацията – втората
тенденция, ще дефинира производството на медицински изделия за
години напред, прогнозира актуален
доклад на Weiler. Характеристиките
на устройството стават все помалки, а материалите – все по-тънки.
Вследствие на това топлинният
ефект, свързан с лазерната обработка, се явява проблем. В отговор на
това в практиката навлиза атермалната или студена лазерна обработка. Използвайки лазери с къси импулси в пико- или фемтосекундния диапазон, атермалната лазерна обработка обработва материали, без да
създава зона, засегната от топлина.
В комбинация с използването на
нови материали, включително метални и неметални фолиа, миниатю-

Водоструйното рязане предлага
няколко водещи предимства пред
останалите методи за изработка
на медицински изделия и компоненти. Тази универсална производствена техника може да обработва повечето материали в режими от
макро- до микромащаб, включително рефлективни и нерефлективни
метали, както и неметали като
композити, пластмаси, керамика и
ламинати. За разлика от лазерната
обработка, рязането с водна струя
е процес на студено рязане, който
не създава зона, засегната от топлина. В допълнение, една машина с
водна струя може да изпълнява редица функции за обработка, включително рязане, пробиване, струговане, фрезоване, набраздяване и подготовка на повърхността без използване на специални инструменти,
както става това при обработката с ЦПУ.
За повечето приложения абразивната обработка с водна струя предлага предостатъчна прецизност и
висока производителност. Например
повърхностният финиш при рязане
на ръбове с много фини абразиви
може да бъде с точност от порядъка на няколко микрона. Ултрабързите
лазери могат да постигнат
повърхностни финиши в субмикронния диапазон, което ги прави по-подходящи за високопрецизни медицински приложения.
Машините за водоструйно рязане
могат да се използват и като инструменти за производство на прецизни детайли от трудни за обработка
материали, включително от
неръждаема стомана. Машините с
ЦПУ обикновено режат стоманени
детайли в отвърнато състояние и
след това детайлите се обработват термично, за да се постигне
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желаната твърдост. Този метод
обаче може да доведе до изкривяване на готовия детайл. За разлика от
тях, водоструйните машини могат
да изрежат детайли в закалено
състояние, предотвратявайки изкривяването, което се получава при
термична обработка след формирането им. Конвенционалните инструменти за обработка с ЦПУ страдат
от износване, когато обработват
абразивни материали като титан и
закалена стомана, които в крайна
сметка могат да изгорят повърхностите на детайла. Когато се използва в комбинация с ЦПУ обработка,
водоструйното оборудване може да
помогне за удължаване на живота на
конвенционалните металорежещи
машини.
Предимство на най-новите технологии за обработка е, че те могат да
се използват за изработка на ортопедични или протезни устройства,
съобразени с конкретните размери и
форми на пациентите. Подобно на
други системи, базирани на компютърно цифрово управление, водоструйните машини могат да проектират
и произведат такива детайли за минути или часове, в зависимост от
сложността им. Така модерните болници, рехабилитационни центрове и
медицински заведения на отдалечени
места и военни фронтове могат да
бъдат оборудвани с водоструйни системи за бързо и прецизно производство на специализирани ортопедични
устройства на място.
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Преди няколко десетилетия водоструйните машини бяха подходящи
само за груби операции по рязане,
отбелязват експертите. Днес системите за водоабразивна обработка, които разполагат с хардуер за
високопрецизно управление на движението и 3D кинематични механизми,
са напълно способни да отговорят на
повечето изисквания на индустрията за медицински изделия.

Напредък при
традиционната
обработка
С бързото развитие на възможностите за лазерно и водоструйно
рязане традиционната обработка е
изправена пред предизвикателството да заложи на решения за подобряване на скоростта, прецизността и
допустимите отклонения. Изискванията са за минимални зони, засегнати от топлина, по-малко етапи на
обработка и намалена нужда от
вторични операции. Един от способите за постигане на тези цели е
чрез повишаване степента на автоматизация. Обработващите центри
с ЦПУ стават по-автоматизирани,
особено при закрепването и разтоварването на детайли от машината, контрола на качеството и довършителните работи по детайлите.
В някои случаи традиционните методи се комбинират и с адитивно производство.
Освен с усъвършенствана автоматизация и специализиран софтуер,

новите модели машини с ЦПУ на пазара разполагат с по-универсална и
лесна за внедряване роботика, интелигентни технологии за разпознаване на детайла, събиране на данни от
обработващите операции, както и с
повишена скорост, точност и гъвкавост.
Скоростта на производство винаги е от ключово значение за спечелването на дадена поръчка за изработка. По-голямата скорост означава също и по-чисто рязане, като са
необходими по-малко вторични
стъпки – друг начин за намаляване на
разходите и по-бърза реализация на
продуктите. Както скоростта на
подаване, така и скоростта на шпиндела в съвременните конфигурации
са толкова големи, че по-новите
машини произвеждат по-малки медицински изделия в пъти по-бързо, отколкото вариантите само от преди
няколко години.
Прецизното оборудване за електрохимична обработка (PECM) също
осигурява конкурентни предимства
в медицинското производство. То
предлага ниска цена на детайл с висока точност и прецизно покритие.
PECM методът също така намалява
необходимостта от намеса на оператор, редуцира времето за настройка и оптимизира процесите на
проверка. Технологията може да ускори времето за производство с 25%
и да намали потребността от работна ръка с около 50%.
Друго решение за поддържане конкурентоспособността на обработката с ЦПУ е комбинацията от множество технологии в хибридна конфигурация. Лазерните машини от
швейцарски тип например комбинират лазерно рязане и заваряване с
традиционното струговане с подвижно седло. Тези машини могат да
изпълняват множество процеси с
една настройка, което също така
опростява процеса на качествен
контрол и намалява разходите чрез
съкращаване на сроковете за изработка на прототипи.
Технологията позволява на компаниите да произвеждат цялостни
компоненти с комбинация от конвенционална обработка и лазерно рязане в една стъпка, без да се налага
пребазиране на детайла. В резултат
се постигат по-висок производствен капацитет и икономия на
разходи.
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Лазерни сензори
в индустрията
П

риложенията за инспекция в
производството, които в миналото
изискваха просто отчитане на наличие или липса на даден обект, сега се
нуждаят от сензори, които да решават задачи, свързани с измерване и
контрол на качеството. Получаването на точни и надеждни данни е изключително важно за осигуряване на
постоянно качество на продукта и непрекъснатост на производството.
Лазерната сензорна технология
може да предостави бързи и точни
резултати при подобни приложения
за инспекция. Тя е подходяща за множество материали, отразяващи
повърхности и цветове, което осигурява възможност производителите да получават непрекъснати измервания в редица индустриални сектори, включително при приложения
с движещи се процеси, щамповани
или обработени детайли и меки или
лепкави компоненти.
Съвременните лазерни сензори са
изградени от здрав, самостоятелен
корпус, точков лазерен източник, компонент за разчитане на изображения
и конфигурируеми изходи. Лазерните
сензори не изискват външен контролер за настройки. Операторите могат просто да поставят лазерния
сензор където и да е, включително в
недостъпни зони на машината или в
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среда с тежки работни условия, и да
направят всички необходими настройки и конфигурации чрез различни софтуерни инструменти.
Съществува голямо разнообразие
от възможности за приложение на
оптичните сензори от типа на лазерните. Те се използват в много индустриални сектори и в научноизследователската дейност за измерване на
разстояние. Безконтактните сензорни системи са особено подходящи за
затворени пространства. Лазерните
сензори за разстояние са отлично
решение при инженеринг за контрол
на качеството и мониторинг на технологичните процеси. Подходящи са и

при автоматизация, в химическата
промишленост, медицинските технологии и конструирането на специализирани машини.

Принципи при измерване
на разстояние
Методът, използван за измерване
на разстоянието до дадени обекти,
се определя от изискваните от сензора нива на точност и обхват.
Принципите на измерване включват
триангулация, time-of-flight технология, импулсни time-of-flight системи и
такива с модулиран лъч.
Една от техниките за прецизно
измерване на разстоянието до целе-
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вите обекти е чрез използването на
лазерни сензори, работещи на база
триангулация. Специфичното при тях
е, че сензорният корпус, лазерният
излъчвател и отразената лазерна
светлина образуват триъгълник. Лазерният лъч се проектира от инструмента и се отразява от повърхността на целевия обект към събирателна леща. Обикновено този обектив е разположен в съседство с лазерния излъчвател. Обективът фокусира изображение на точката върху
камера с CMOS матрица. В зависимост от конкретния модел камерата следи измерваното разстояние от
ъгъл, който варира от 45 до 65° в
средата на измервателния обхват.
След това позицията на точковото
изображение върху пикселите на камерата се обработва, за да се определи разстоянието до целта. Камерата поглъща падащата върху нея светлина, така че по-дългите времена на
експозиция позволяват по-голяма чувствителност към слаби отражения.
Лъчът се наблюдава от едната страна, така че видимото местоположение на точката се променя заедно с
разстоянието до целта. Триангулационните устройства са идеални за
измерване на разстояния от няколко
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сантиметра с висока точност. Те
могат да бъдат във всякакъв мащаб,
но трябва да се има предвид, че точността пада бързо с разширяване на
обхвата. Дълбочината на полето (от
минимално до максимално измеримо
разстояние) обикновено е ограничена,
тъй като сензорите, използващи триангулация, не могат да правят измервания спрямо базовата им линия –
разстоянието между излъчвателя и
детектора.
Системите с модулиран лъч също
използват времето, което е нужно на
светлината, за да премине разстоянието до целта и обратно, но то не
се измерва директно. Вместо това,
силата на лазера се променя бързо, за
да се генерира сигнал, който се изменя във времето. Времезакъснението
се измерва индиректно чрез сравняване на сигнала от лазера със забавения сигнал, който се връща от целевия обект. Един разпространен пример за този подход е т. нар. фазово
измерване, при което изходният сигнал на лазера е обикновено синусоидален и фазата му се сравнява с тази на
отразената светлина.
Фазовото измерване е ограничено
по отношение на точност от честотата на модулация и способността

за определяне на фазовата разлика
между сигналите. Някои устройства
за измерване на разстояние работят
на принципа на преобразуване към честотен диапазон, който предлага
няколко предимства пред фазовото
измерване. В тези случаи отразената от целевия обект лазерна светлина се събира от леща и се фокусира
върху фотодиод, разположен в инструмента. Полученият сигнал се усилва до ограничено ниво, преобразува се
и се използва директно за модулиране на лазерен диод. Светлината от
лазера преминава през колиматор и
се излъчва от центъра на предната
част на сензора. Тази конфигурация
формира осцилатор, като лазерът
сам се включва и изключва, използвайки собствения си сигнал. Времето, за
което светлината преминава до целта и обратно, плюс времето, необходимо за усилване на сигнала, определя
периода на трептене или скоростта,
с която лазерът се включва и изключва. След това този сигнал се разделя
и синхронизира с помощта на вътрешен часовник, за да се получи измерване на обхвата. Измерването е донякъде нелинейно и зависи от силата
на сигнала и температурата, така че
за да се отстранят тези ефекти, би
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могло да направи калибровка на сензора.
Сензори с модулиран лъч обикновено се използват в приложения със
среден обхват, за разстояния от няколко сантиметра до няколко десетки сантиметра за неизлъчващи целеви обекти. При излъчващи целеви обекти, например такива с отразяваща
повърхност, обхватът може да достигне до няколкостотин метра.
За разлика от time-of-flight и триангулационните сензори, които
включват лазери, конфокалните хроматични сензори използват източник на бяла светлина за прецизно
измерване на разстоянието до
повърхността на целевия обект.
Някои модели са с точност до 20
нанометра. В допълнение, тази технология позволява измерване и анализиране на прозрачни материали като
стъкло, лещи, течности и др.
Същността на принципа за конфокално хроматично изображение е
точното разпознаване на цветове
от светлината, която се отразява
от повърхността на целевия обект.
Бялата светлина се фокусира върху
целевата повърхност чрез многообективна оптична система. Тези
лещи разлагат светлината на монохроматични фази (цветове) по оста
на измерване. Специфично разстояние до целта се присвоява на дължината на вълната на всеки цвят при
фабричното калибриране. За измерването се използва само дължината
на вълната, която е точно фокусирана върху целевия обект. Тази светлина, отразена от повърхността на
целта, се предава от сондата през
конфокална бленда върху спектрометър, който разпознава и обработ-
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ва спектралните промени и изчислява разстоянията. Тези измервания на
разстоянието се предават с висока
скорост чрез Ethernet комуникационен протокол.

Предимства на
технологията
Лазерната сензорна технология
предлага много предимства в сравнение с традиционните механични
измервателни устройства, включително безконтактно измерване, малка измервателна площ, високоскоростно събиране на данни, стабилна
конструкция и гъвкавост при експлоатация.
При безконтактно измерване лазерните сензори не са подложени на
механично износване и не влизат в
контакт с целевия обект. Освен
това целевият обект може да се
движи по време на инспекцията като
например при определяне на износване на автомобилна гума или измерване на детайли на високооборотна
асемблираща линия. Безконтактното измерване също позволява използването на сензори за по-голямо разнообразие от материали. Тъй като
сензорът не влияе на обекта, операторите могат лесно да получат
точни стойности на отклонение или
дебелина на меки или лесно деформиращи се материали, включително
гума, пластмаса или дърво, без да се
уврежда детайлът или да се изменя
точността на измерването.
Съвременните лазерни сензори
разполагат с точен излъчвател за
измерване дори на най-малките характеристики или целеви обекти. В
допълнение, лазерният излъчвател
може лесно да се насочи към дадена

характеристика на целевия обект,
позволявайки бързо предоставяне на
необходимите измервания в областта на интерес.
В сравнение с механичните измервателни устройства като контактна сонда или шублер, лазерните сензори имат възможност за извършване на високоскоростни измервания –
предлагат се устройства с капацитет от над 4000 измервания/сек.
Механичните измервателни устройства често са много по-бавни и изискват внимателно разполагане от
страна на оператор, за да се получат точни отчитания. Лазерните
сензори осигуряват повторяеми резултати, без риск от преместване
на обекта и влошаване на крайния
резултат. Възможностите за високоскоростен поток от данни също
позволяват датчикът да се използва за измерване на изменящи се във
времето разстояния. Например лазерен сензор може да измерва вибрациите на въртящ се вал в реално време, за да се определят експлоатационните му характеристики или необходимостта от поддръжка.
Лазерните сензори са изградени
със здрав корпус, осигуряващ висока
устойчивост и възможност за експлоатация в индустриални среди с
тежки работни условия. Липсата на
механични сонди, използвани при алтернативни измервателни устройства, свежда риска от повреда на
сензора до минимум.
Лазерните сензори предлагат
отлични параметри и възможност за
бързо регулиране на лазерния интензитет спрямо целевия цвят и
повърхностната обработка на обекта. Например лазерен сензор, монтиран на високоскоростна производствена линия, може да измерва дебелината на пакети хартия с цветовете на дъгата, гарантирайки, че е
опаковано точното количество листа от всеки цвят. Тези сензори могат да се използват и за измерване
на щамповани метални детайли, без
да се влияят от цветовите разлики,
дължащи се на процеса на термична
повърхностна обработка. Автоматичното управление на мощността
на лазера и на скоростта на измерване гарантират надеждно отчитане при изменящи се или проблемни
характеристики на целевия обект
условия. В допълнение, за да се отговори на изискванията на дадено приложение, когато е необходима постоянна скорост на измерване, то тя
може да бъде фиксирана.
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Перисталтични
помпи за води
П

роцесите в много индустриални сектори не могат да се осъществяват без вода, която се използва като
съставка в хиляди продукти. Водата
се използва и като почистващ или
охлаждащ агент за оборудването в
промишлени приложения. Както е известно, вследствие на тези процеси
се генерират отпадъчни води, които
поради нарастващата значимост на
отговорността към околната среда
трябва да се третират по подходящ
начин. Съществената роля на водата
в индустрията изисква помпена технология, която позволява ефективно,
надеждно и безопасно използване на
този ресурс – от най-чистото му
състояние до замърсените потоци,
постъпващи в пречиствателните
станции. Отпадъчните води могат
да са особено проблемни за помпеното оборудване, тъй като могат да
съдържат абразивни или корозивни
компоненти, които увреждат съоръженията, или опасни материали, които трябва да бъдат отделени, за да
се защити безопасността на персонала и околната среда. Перисталтичните помпи са способни да се справят с повечето предизвикателства,
свързани с работата и третирането
на чисти и отпадъчни води както в
битови, така и в индустриални приложения.

Работен принцип
Дизайнът и експлоатационните
характеристики на перисталтичната помпа, която е патентована през
1925 г. във Франция, я превръщат в
добро решение за пренос на вода –
от вискозни и/или абразивни утайки
до потоци с ниско съдържание на
вода и липса на смазващи свойства
и чувствителни на срязване материали. Тези параметри правят перисталтичните помпи идеални за всички процеси във водния сектор.
Перисталтичните помпи отговарят на всички изисквания на тези
приложения, тъй като функциониране-
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то им се основава на редуващи се
свивания и разширявания на маркуч,
които водят до придвижване на
съдържанието през помпата и в нагнетателния тръбопровод. Гъвкавият
маркуч с гладки стени е разположен в
корпуса на помпата, преминавайки
през притискащи елементи (ролки и
обувки) на ротора. Въртенето на
ротора придвижва пренасяния продукт през маркуча с постоянна скорост на изместване. Разширяването
на маркуча след притискането води
до получаването на почти пълен вакуум, който засмуква продукта в маркуча през смукателния тръбопровод.
Корпусът на помпата е омаслен с цел
охлаждане и удължаване на експлоатационния живот на притискащите
елементи и маркуча. Именно фактът,
че продуктът влиза в контакт единствено с маркуча, а не и с вътрешните компоненти на помпата, определя приложимостта на технологията за абразивни и корозивни потоци.
Перисталтичните помпи осигуряват изключително постоянство на
обема, което ги прави идеални за
приложения като стриктното дозиране и непрекъснатите работни цик-

ли, необходими за процесите на пречистване на отпадъчни води. Липсата на уплътнения елиминира възможността за потенциални течове или
замърсявания, като същевременно
помпата осигурява оптимален смукателен напор. Перисталтичните
помпи са лесни за използване и поддръжка. Възможността за работа на
обратен ход позволява изпомпване и
в двете посоки.
За да е успешно справянето с предизвикателствата в третирането
и работата с чисти и отпадъчни
води, маркучът на перисталтичните
помпи трябва да бъде изработен от
максимално съвместим с пренасяния
продукт материал и надеждно да
предоставя възможност за милиони
цикли на изпомпване.
Друг важен фактор при избора на
материал за маркуча е неговата износоустойчивост. Материалите,
при които се наблюдава склонност
към напукване или пробиване в относително ранен етап на експлоатационния им живот, не са подходящи за
маркучите на перисталтични помпи
особено когато се изпомпват течности с високо съдържание на
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твърди частици. Най-популярните
материали за изработка на маркучи
за перисталтични помпи са природен
каучук, EPDM (етилен пропилен диен
мономер), нитрилен каучук, хлорсулфониран полиетилен, FKM флуороеластомери и др. На пазара се предлагат помпи с подсилена конструкция
на маркуча, специално разработена
така, че да се гарантира оптимален
жизнен цикъл и експлоатационни параметри на агрегата.

Приложения
Перисталтичните помпи се използват в редица индустриални приложения. Сред тях са третиране на
води с цел оптимизиране на pH и
мирис, дозиране на натриев хипохлорит, полимери и ферихлорид при процеси на коагулация, изпомпване на
утайки и др.
За регулиране на стойността на
pH на отпадъчните води в пречиствателните станции се използват различни химикали. Много от тези химични вещества имат някои общи характеристики, които затрудняват експлоатацията на определени видове
помпи. В тези случаи идеалното решение за дозиране са перисталтичните помпи. Използваните химикали
могат например да доведат до проблеми, дължащи се на износване, които от своя страна са свързани с чести престои за изпълнение на дейности по поддръжка и високи разходи за
подмяна на статора на помпата. Друг
пример е гасената вар, която е толкова вискозна, че може да доведе до
запушване на диафрагмените помпи

62

и необходимост от продължителен
период за поддръжка.
Перисталтичните помпи имат
линейни характеристики дебит-скорост, които осигуряват прецизно
управление на дозирането на химикали. Както вече беше споменато,
суспендираните в пренасяната течност твърди частици не представляват проблем за перисталтичните
помпи, а конструкцията им без уплътнения допринася за елиминиране на
течовете.
Натриевият хипохлорит притежава ефективни дезинфекциращи
свойства и често се използва за обеззаразяване на питейни води и регулиране на мириса им. Този химикал
обаче отделя газове, които могат да
доведат до блокиране на диафрагмените помпи, а това е свързано с
прекъсване на процеса на пречистване. При перисталтичните помпи
възможността за възникване на
този проблем е по-малка, тъй като
те могат да изпомпват газове и
течности, гарантирайки, че целият
воден поток получава постоянна по
количество доза химикал.
В процесите на коагулация се дозират ферихлорид и полимери, които
спомагат премахването на суспендирани частици и остатъчна оцветеност на чисти водни потоци. При
третирането на отпадъчни води
усъвършенствани полимери позволяват максимално увеличаване на капацитета на пречиствателните станции чрез повишаване на скоростта
на утаяване на твърдите частици,
което дава възможност за обработ-

ка на по-големи водни обеми на ден.
Тъй като повечето от тези полимери са силно чувствителни на срязване, използването на центробежни и
винтови помпи за преноса им увеличава разходите за коагулант и понижава ефективността на станциите.
Плавните движения на устойчивите на абразия перисталтични помпи
повишават максимално ефективността на коагулантите и позволяват
точно дозиране на химикалите и
оптимизиране на употребата им.
Този механизъм може да спомогне за
увеличаване на общата ефективност на пречиствателната станция
и намаляване на разходите.
Помпите за първична утайка в
пречиствателните станции за отпадъчни води трябва да могат да
транспортират всякакви материали. Дори и да се използват решетки
за отстраняване на текстилни отпадъци, хартия и различни отломки,
конвенционалните помпени решения
могат да доведат до високи разходи
за поддръжка, ако се стигне до блокиране на ротора им. Перисталтичните помпи предотвратяват този
проблем, като придвижват отломките и отпадъците заедно с течността, което позволява разполагане на
решетките след помпата. Дори и
при изпомпване на груби и тежки
материали перисталтичните помпи
имат предимството, че единствената част за обслужване е маркучът.

Предимства
Основното предимство на перисталтичните помпи е широката им
приложимост, особено за абразивни,
корозивни или вискозни материали.
Този вид помпи могат да се използват за циркулация на суспензии с
относително тегло от 1,8 и повече.
Те могат да се справят и с материали с до 80% съдържание на твърди
частици.
Тъй като перисталтичните помпи нямат клапани, уплътнения или
салници, те са относително евтини
за поддръжка в сравнение с други
видове помпено оборудване. За разлика от традиционните видове помпи, които понякога са предразположени към чести престои и понижават
капацитета на пречиствателните
станции, перисталтичните помпи
могат да изпомпват флуиди с висока плътност, като същевременно
поддържат максимални нива на експлоатационна готовност на съоръженията за третиране на отпадъчни
води.
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Ïðîôåñèîíàëíè òàêòèëíè
ïðåâêëþ÷âàòåëè è
àêñåñîàðè îò MEC Switches

Äàòñêèÿò ïðîèçâîäèòåë MEC
Switches, ÷àñò îò ãðóïàòà APEM, ïðåäëàãà òàêòèëíè ïðåâêëþ÷âàòåëè çà ïðèëîæåíèÿ, êúäåòî ïðîèçâîäèòåëíîñòòà
è èçäðúæëèâîñòòà ñà îò ðåøàâàùî
çíà÷åíèå. Ìîäåëèòå NAVIMEC è õåðìåòèçèðàíèÿò CONTROLMEC äàâàò
âúçìîæíîñò çà ïðîåêòèðàíå íà èçäåëèÿ ñ ïðèâëåêàòåëåí èíòåðôåéñ. Ïðåäëàãàò ñå êàòî îòäåëíè åëåìåíòè çà çàïîÿâàíå íà ïëàòêà èëè ãîòîâ ìîäóë
ñúñ ñúåäèíèòåë Molex çà plug-and-play ôóíêöèîíàëíîñò. Äàäåíè ñà îïöèè çà
óñèëèå íà ñðàáîòâàíå, öâÿò, îñâåòÿâàíå, íàäïèñè.
MEC ñåðèÿòà ïðåâêëþ÷âàòåëè å ñ 3 ñòàíäàðòíè óñèëèÿ íà ñðàáîòâàíå. Ïðåäëàãàò ñå ñàìî îò âèñîêîòåìïåðàòóðåí ìàòåðèàë, çà äà èçäúðæàò è íà äíåøíèòå íàé-íîâè òåõíîëîãèè çà çàïîÿâàíå. Îñâåí òîâà,
ïðåâêëþ÷âàòåëÿò ìîæå äà áúäå ñíàáäåí ñ åäèí èëè äâà âãðàäåíè â íåãî
ñâåòîäèîäà, îáåçïå÷àâàùè êîìôîðòíî îñâåòÿâàíå. Ïðåäëàãàò ñå è ñâåòîäèîäè çà íîùíî âèæäàíå (NVIS).
Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè:
l Æèâîò: > 10 000 000 öèêúëà
l Õåðìåòèçàöèÿ: IP67
l Ôóíêöèÿ NO èëè NC/NO (Íîðìàëíî Îòâîðåí/Çàòâîðåí)
l Ñòàíäàðòíè ñèëè íà ñðàáîòâàíå: 2.0, 3.5 èëè 6.5 N
l Ìàêñèìàëíè ñèëè íà ñðàáîòâàíå: ìîìåíòíî 115 N çà 60 s; NC/NO: 100N
çà 10 s.
l TH âåðñèÿòà å çà ïðåäïî÷èòàíå, çàðàäè ïî-ïðåöèçíèÿ ìîíòàæ.
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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