тенденции

Цифровизация на
машиностроенето
- стратегии
и технологии
Ц

ифровизацията е общественозначима тема на съвремието, широко обсъждана в различни сфери на
живота и индустрията в частност.
По-важното обаче е, че цифровизацията не се отнася само до отделен
продукт или услуга, a е цялостен системен подход, в който влизат множество продукти, услуги и идейни
решения на основата на новите технологии. Трудно е да се оценят предварително много от последствията
на цифровизацията, тъй като влиянието й е по-скоро на системно ниво, а
не се изразява толкова в преки причинно-следствени зависимости.
Традиционните теории за стратегическо управление се използват
за анализ на дейността на фирмата,
след което се изработват комплексните решения за стратегическо
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развитие. Но при този традиционен
подход често убягват от внимание
системни явления и процеси от повисш порядък. Както според теориите на поведенческата икономика,
така и според тези за когнитивните способности на човека, съществуват граници на рационалността при взимане на решения, особено
в условията на свят, който става
все по-сложен. И нещо повече, що се
отнася до цифровизацията на машиностроенето – изборът на решения
неизбежно означава промяна на съществуващото положение, което винаги е трудно.
Цифровизацията води до своеобразно разчупване на стереотипите
на работа, тъй като дава възможност не само за оптимизацията на
системи, които са поне с един порядък по-широкообхватни от преди,
но и за практическото осъществя-

ване на тази оптимизация посредством продаваеми услуги. Причината, че това е възможно сега (а не
беше преди десет години), е в технологиите, които вече предоставят
необходимите средства. Процесът
на навлизане на цифровизацията неизбежно води до разчупване на досегашния начин на работа, защото
това, което е оптимално за цялата
логистична верига, може да бъде
също така оптимално и за отделните части на по-ниското йерархично
ниво (отделните предприятия). Цифровизацията обаче означава не само
технологична трансформация, но и
революция в мисленето – на всички
нива, от критериите, по които преценяваме дали да закупим дадени
технологични средства или пък да ги
ползваме споделено с други фирми,
чак до ръководните принципи, по
които се развива предприятието ни.
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създаването на добавена стойност.
Пред промишлените предприятия
има три възможности. Първата е да
игнорират изобщо цифровите платформи и да се преструват, че такова нещо няма. Другата е да се постараят да се адаптират по възможно
най-добрия начин. Или пък, ако имат
куража – и ако фирмата разполага с
необходимите възможности и капацитет – да разработят и преминат
към своя собствена стратегия за
въвеждането на цифрова платформа.

Стимулиращи и
ограничаващи фактори

Влиянието на средствата
за обработка на големи
обеми данни и на
изкуствения интелект
Отраслите от машиностроенето,
които работят за операторите на
контейнерни товари по цял свят –
пристанища и транспортни терминали – са типичен пример за капиталоемко производство, предназначено
за относително малък брой глобални
корпоративни клиенти. Цифровизацията включва много идейни направления, сред които са и обработката на
големи обеми данни и изкуствения
интелект. Именно от тях произлизат най-значимите технологични решения, които могат да разчупят каноните в машиностроенето.
Резултатите от емпирични проучвания показват, че средствата за
обработка на големи обеми данни и
изкуственият интелект променят
начините за придобиване на познания. Ефективността се повишава,
когато машините и техни компоненти са свързани към мрежи за пренос
на данни, а технологиите, които
осигуряват тези възможности, се
развиват бързо и с всеки изминал
месец стават все по-достъпни.
Цената, бързината, наличността
на пазара и функционалните характеристики на средствата за обработка на големи обеми данни и на изкуствения интелект се определят предимно от нуждите на други сфери,
върху които производителите на
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оборудване имат относително слабо въздействие. Възможностите,
които дават споменатите високотехнологични средства обаче, все
повече се осъзнават от ръководните звена в областта на работата с
контейнерни товари – от фазата на
профилактичната и нормативно
изискваната поддръжка, до оптимизацията на централизираната обработка на данни. Този отрасъл може
да изостава по темп на внедряване
на новите технологии, но ги познава. Ръководните звена разбират ценността на това да можеш да предвиждаш проблемите, преди да са се
случили, и са склонни да инвестират
в такива функционалности.

Силата на платформите
Емпиричните данни показват
също, че внедряването на цифровите платформи е един от най-силните фактори за разчупване на традиционните методи на работа. Ръководствата на предприятия днес
обикновено нямат достатъчно опит
с тези нововъведения, които обаче
оказват съществено влияние върху
работата на всички звена. Цифровите платформи са особено силен катализатор за промени, тъй като те
са в основата на икономиката в средата на глобална мрежа, в която
хората с познания и опит от всякакви фирми – от малки, едва прохождащи, до големи транснационални корпорации – си взаимодействат в

Идеята за мрежова икономика се
появи през 90-те години, но едва
напоследък, с навлизането на цифровите платформи, се даде възможност идеята да се превърне в реалност.
Макар и цифровизацията да води
до развитие, включващо множество
нововъведения и цялостни преобразувания, факторите, които я стимулират, са добре познати. Сред тях са
желанието за повишаване на класическата и оперативната производителност, за по-бързо усвояване на нова
продукция, за по-добри функционални
възможности, по-високо качество и
оптимизиране на разходите. Много
от факторите, които ограничават
навлизането на цифровизацията,
също могат лесно да се посочат. Такива са например ограниченията в
скоростта при 3D принтирането или
нежеланието на потребителите да
разрешат достъпа до своите данни.
Резултатите на редица изследвания
обаче показват, че главният фактор,
който възпира фирмите от по-бърз
напредък в това направление, са управленските решения. Често ръководният персонал не разбира цифровизацията, смята, че промяна не е необходима или пък че няма достатъчно капацитет за реализирането й.
От това могат да се извлекат
два урока. Първо, трябва поначало да
е ясно, че цифровизацията при всички положения по някакъв начин ще
доведе до промяна на досегашния
начин на работа на фирмата. Второ, трансформацията е твърде сложна, за да бъде планирана, а това изисква учене в движение чрез експерименти. Рецептата за успех може би
се корени в насърчаването на предприемаческия дух, в провеждането на
множество по-малки експерименти и
в ползването по мрежата на натрупаните знания и опит на хора,
външни за фирмата. Това ще доведе
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до оформянето на стратегия, базирана на усвояването
на нови знания, а заедно с това ще нарастват и възможностите, които ще са необходими на предприятието,
за да просперира в новата бизнес среда с център информацията и потребителя.

Базирани на облак системи за планиране
на ресурсите на предприятието (ПРП)
Базираните на облак системи за ПРП са едно от найзначимите нововъведения в реалното производство. В
днешно време, когато локалните системи в предприятието се затрудняват с обработката на постъпващите от датчиците данни, а трябва да се справят и с
новите задачи, произтичащи от внедряването на протокола за „интернет на нещата“ (IoT), базирането на
облак предлага решение на проблемите. Облачните системи за ПРП се изграждат бързо, по-лесно се ползват и
информацията в тях е достъпна отвсякъде, по всяко
време и с всякакво устройство. Цената за една облачна
система е по-приемлива, тъй като пълните разходи по
изграждане и поддръжка на една локална система за ПРП
включват и разходи, разтеглени напред във времето и
достигащи до края на експлоатацията на софтуера.
Години наред локалните системи за ПРП са осигурявали функционалните възможности, необходими за производството. Но те повече не са в състояние да се справят с обработката на данните, подавани по IoT — например, идващите от датчиците, монтирани по стругове
и металорежещи машини — или пък им липсват възможности за свързване в мрежа и за отдалечен достъп. В
много производствени предприятия се ползват системи за ПРП, които са на повече от 30 години, въпреки
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факта, че пазарите, на които те пласират продукцията
си, са се променили вследствие на променените изисквания на бизнеса и потребителите. Производителите вече
не само трябва да се адаптират към новата пазарна
среда в света, но трябва и да си сътрудничат и да комуникират с всички субекти по веригата на доставките
посредством най-разнообразни мобилни устройства.
Това вече се е превърнало в норма. Доскоро предприятията, разчитащи на своя остарял, локално инсталиран софтуер за ПРП, едва смогваха в тази среда на динамични
промени, но днес те вече се задъхват, защото старите
им, разположени на място софтуерни и хардуерни средства не са били променени, а и не могат да бъдат променени така, че да отговарят на бързо изменящата се
социална среда и на духа на сътрудничество в нея.
Данните се съхраняват на облака, а не в голям, скъп
хардуер, инсталиран на едно място. Интернет достъпът
дава възможност те да бъдат преглеждани във всеки
един момент, да бъдат анализирани и споделяни по всяко
време, отвсякъде, включително и чрез мобилни устройства. Фирмите вече не се налага да разчитат на големи, скъпи и тежки IT отдели, които да поддържат локалните системи. Разбира се, че базираната на облак система за ПРП зависи от интернет връзките, но проблемите с тях стават все по-малко.

Дигитални двойници
До началото на XXI-ви век единственият начин да се
събере подробна информация за състоянието на действащо производствено оборудване беше да си в непосредствена физическа близост до него и да имаш възможността да го провериш. Днес повишената изчислителна
мощност и мрежовите връзки правят възможно виртуализирането на тази задача чрез създаването и поддържането на цифрово изображение, или „дигитален двойник“, на всеки модул от реалното оборудване, а оттам
и на целия завод.
Някои елементи от концепцията за дигиталния двойник вече присъстват в производството. CAD 3D моделите например дават пълни и точни цифрови изображения, по които може да се провери точното напасване на
отделни части една спрямо друга, както в статичен,
така и в динамичен режим. Симулациите на производствения процес могат също и да определят дали виртуалните модели на изделията могат реално да бъдат
произведени с наличното оборудване. И не на последно
място, данните в реално време, подавани от датчиците, монтирани на една действаща машина, се използват, за да се знае точното й състояние, без значение
къде точно се намира тя.
Едновременното събиране на данни от действащите
реални машини – по IoT протокола и мрежите – може да
се използва за усъвършенстване на цифровите модели
на машините с цел ходът и резултатът на извършваните от тях операции да се предсказват с още по-голяма
точност. Производителите на сложни изделия вече са
внедрили голяма част от технологиите, необходими за
повишаване качеството на вътрешнофирмения развой
и производство.
„Изработването“ на дигитален двойник едновременно с изработването на реалната машина осигурява на
фирмата-производител и един цифров продукт, който
може да бъде база за развитие на редица нови продукти
във вид на услуги. На пазара на цифровите услуги това е
важна стъпка предвид факта, че много производители

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО МАШИНОСТРОЕНЕ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО МАШИНОСТРОЕНЕ

7

тенденции

търсят нови източници на доходи.
Отварят се нови непосредствени
възможности за резервни източници,
които да облекчат оперативните
разходи. Това помага на производителя като цяло да продължи оптимизирането на разходите си. Възможността в модела да се заредят реалните данни, получени на различни места от различни потребители, позволява действащото оборудване да
бъде настройвано индивидуално.
Производителите, които работят с традиционни договори за сервизно обслужване, чрез двойниците
получават възможност да увеличат
точността на предвижданията си
относно времето, след което може
да се очакват откази, и свързаните
с това разходи за профилактични
ремонти. Получават също и възможността да настройват допълнително оборудването с цел да се намали
износването му. Когато голям брой
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машини, пръснати по цял свят, се
обслужват по този начин – през дигиталните им двойници – може да
се натрупа база данни, в която бързо
да се откриват най-добрите практики. Те съответно могат да се прилагат на много места с цел повишаване на ефективността в работата
на оборудването.
Въздействията от това могат да
са доста по-различни за фирмите,
които се занимават само с поддръжка, особено ако те са независими и поради това нямат достъп до
данните от дигиталните двойници,
поддържани от фирмите производители на оборудването.

Цифровизацията на
пневматични системи
С помощта на софтуерни програми, които могат да заменят повече
от 50 отделни компонента, пневматичните системи преминават на

нов етап на развитие в съответствие с концепцията, известна като
Индустрия 4.0. Вече е налична нова
платформа за пневматични системи
и цифрова автоматизация, в която
се съчетават всички функции, необходими за изграждането и поддържането на по-адаптивен и по-икономичен производствен процес. В тях се
предлага и нова концепция за управление, включваща смес от механика,
електроника и софтуер. Такава платформа с възможност да замени до 50
отделни компонента води до съществено снижаване на сложността на
системите, тъй като при управление с подходящия софтуер, един вентил може да се пренастрои за изпълнението на различни функции в
пневматичната система.
За проектанта разширението на
функциите или промяната на първоначално заложените в дадена машина характеристики, а това винаги
може да се наложи на етапа на внедряването и пускането в експлоатация – може да стане лесно, само с
щракане с мишката. Така времето за
пускането на крайния продукт на
пазара може съществено да се намали. От гледна точка на крайния потребител пък тези технологични
възможности правят машините погъвкави, което съответства на една
от целите, заложени в концепцията
Индустрия 4.0 – по-голямо разнообразие от продукти на единица инвестиция. Освен това потребителите
могат да визуализират и да променят производствената система в
реално време с оглед по-гъвкавото
пренастройване според изискванията на клиента, което означава и пошироки възможности за изработване на продукти по специфични клиентски поръчки. И всичко това се прави, като се използва едно и също
програмно осигуряване.
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Дигитализацията и роботизирането
промениха машиностроенето
Интервю с инж. Нишан Бъздигян, управител на българското
предприятие за производство на металорежещи машини "РАИС"

Г-н Бъздигян, как процесът
на дигитализация, обхванал
цялата индустрия, се
отразява в
машиностроенето?
Машиностроенето е друго след дигитализацията. Цифровизацията,
цифровите модели промениха всичко.
По същество за дигитализацията или
индустрия 4.0 се говори много в последно време като нова тенденция за управление във всички области на съвременния ни живот, в това число и в машиностроенето.
След индустрия 3.0, която беше автоматизация на производството и обхващаше автоматизация на различни
производствени процеси с цел намаляване на субективния фактор и увеличаване ефективността на производство,
се наложи търсене на нова форма, адаптивна форма на управление на производствените процеси в машиностроенето, а именно дигитализация. Създаването на цифрово копие, на цифров
проект, било то на детайл или на цяла
машина, а дори и на цяла поточна линия, дава възможност да се възпроизведе целият производствен цикъл във
виртуална среда, а това веднага води
до редица предимства като възможности да се отстранят евентуални пропуски, да се оптимизира производственият цикъл. Именно точното планиране на производствения цикъл е един от
ценните резултати от дигитализацията, а това води до минимизиране на
производствени разходи, до повишаване на ефективността, до гъвкавост
при въвеждане на нови изделия без да се
нарушава производственият цикъл. За
по-точното планиране на производството спомага и управлението на производствения цикъл по хоризонтали и вертикали с помощта на управляващи
програми, които имат възможност да
наблюдават, анализират, планират и
коригират работата на отделните
производствени единици, така че необходимото изделие да е на точното място в определеното време. И в процеса
на дигитализация всичко това става
онлайн. Светът се промени изключително много.
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Освен процеса на
дигитализация в
машиностроенето с бързи
темпове навлиза и
роботизирането. Какви
новости в този аспект
предлагате на своите
клиенти?
РАИС вече има няколко реализации на
роботизирани комплекси, които разработваме за наши клиенти - това са комплекси от по няколко металорежещи машини, обслужвани от един или няколко роботи. Нашето предимство е, че ние предлагаме решения за цялостно производство на изделия и натрупвайки известен
опит във въвеждането на роботизирани
комплекси, вече предлагаме и система за
управление на производството, която е
свързана онлайн с машини и роботи в производството, както и със съответните
автоматизирани складове и отделите по
планиране и управление и сервиз. Всичко
това допринася за надеждност на производството, по-висока производителност, дава възможност за прогнозиране
на аварии и като краен резултат клиентът получава производствен модул, а понякога и цяло предприятие, което никога не спира производствения си цикъл, а
това е мечта за всеки инвеститор. Роботизираните комплекси са решение, което позволява освен това и автоматично диспечиране и дистрибутиране, а това намалява значително разходите за комуникации, предотвратява се и инцидентно изтичане на данни и информация, което се случва при наличие на субективен
фактор.

Каква по същество е
работата на роботите, с
които оборудвате вашите
машини?
Всеки процес от работата на една
машина може да бъде роботизиран - било това подаване на материал, зареждане на детайл в машината, изваждане на готов детайл, подреждане на изработената продукция, придвижването є до складов участък - всичко зависи
от заданието на клиента. Роботизирането на производствения процес съвсем не е единственото направление, по

което работим интензивно. Конкуренцията налага постоянно да работим в
посока увеличаване скоростите на обработка, подобряване на комуникацията с машината, наблюдаване на производствения процес от произволна точка в света чрез интернет, различни автоматизации при обслужване. Все повече производители се опитват да
адаптират оперирането с машината
така, че то да е по-достъпно чрез даване на възможност на крайния клиент
сам да изгражда собствени менюта и
функции. Машините на РАИС са с последно поколение системи за ЦПУ - те
позволяват чрез интернет връзка специалистът да може да види дисплея на
машината. Този бърз достъп до данните осигурява бързо идентифициране на
възникнал проблем, съкращава времето
за реакция, а оттам - и разходите.
Всичко това го казвам, за да подчертая,
че в дигиталния свят, в който живеем,
в света на облачните технологии, на
цифровите модели и интернет комуникациите машиностроенето не е това,
което беше - и заради възможността
да видите цифров модел на вашата машина преди да е произведена, да тествате целия производствен процес онлайн, да осигурите робот до машината - всичко това е една нова реалност,
в която успешно се развиваме.
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Роботизирани
технологии в
машиностроенето
Н

а прага на четвъртата индустриална революция предприятията в
машиностроителния сектор са изправени пред предизвикателството
да подобрят оперативната ефективност и качеството на продукцията си, същевременно редуцирайки
производствените разходи и цикли.
За да постигнат тези цели, много
компании внедряват високотехнологични решения за автоматизация и
гъвкави роботизирани системи, които значително оптимизират машиностроителните операции и покриват високите стандарти на модерни концепции за интелигентно производство като Industry 4.0, Smart
Industry и Smart Manufacturing.
На пазара се предлагат широка
гама индустриални роботи, проектирани специално за приложения в машиностроенето, включително монтажни, обработващи и заваръчни
роботи, роботи за обслужване на
обработващи машини, роботи за
изпълнение на различни спомагателни технологични операции, като боядисване, нанасяне на покрития, лепила и уплътнители, роботи за автоматизирана манипулация с материали, за междуоперационен транспорт и т. н.
Роботизираните системи намират приложение във всички подотрасли на машиностроителния
бранш, както и във всички етапи на
производството, включително металообработка, заваръчни операции,
манипулиране с материали, части и
компоненти, нанасяне на покрития,
монтаж на възли и асемблиране на
цели машини, визуална инспекция и др.
Индустриалните роботи заме-
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стват човека при изпълнението на
все повече тежки, опасни или повторяеми операции в автомобилостроенето, транспортното и инвестиционно машиностроене, електронното
и електротехническо машиностроене, производството на медицинско
оборудване и битови електроуреди,
производството на машини, оборудване и съоръжения за тежката и леката индустрия, както и за отраслите на машиностроенето – металорежещи машини, ковашко-пресово
оборудване, инструменти и т. н. С
всяко следващо поколение автоматизирани технологии роботите в машиностроенето стават все по-компактни и колаборативни, все по-маневрени и ефективни, все по-мощни
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и бързи, гарантирайки по-кратки производствени цикли и усъвършенствано качество на продукцията в съчетание с подобрена ресурсна, разходна и енергийна ефективност.

Монтажни роботи
Сред основните предимства на
роботизираните технологии в асемблирането на компоненти, възли и
сглобени единици и монтажа на детайли и машини са по-високата прецизност и скорост на работа, както
и способността на робота да изпълнява безпроблемно комплексни,
рискови за човека и повторяеми операции. В допълнение, роботизираните системи за монтаж и асемблиране могат лесно да бъдат преоборуд-
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вани и пренастроени при промяна на
извършваните технологични операции и обектите, с които се манипулира, което осигурява висока гъвкавост на производството.
Типично, високотехнологичните
монтажни роботи в машиностроенето са в някоя от следните конфигурации: шестосни антропоморфни роботи, четириосни SCARA (Selective
Compliance Assembly/Articulated Robot
Arm) роботи, както и все по-масово
използваните делта роботи с паралелна кинематика. Последните са проектирани за таванен монтаж и използват моторизирани механизми за задвижването на три (или повече) свързани рамена. Това им позволява да изпълняват монтажни операции със завидна прецизност и скорост, макар
товароносимостта им да е значително по-малка в сравнение с тази на
класическите шарнирни топологии
Обикновено делта роботите са с три
или четири оси, но някои производители предлагат модели с до шест
оси, подходящи за комплексни високоскоростни асемблиращи операции.
В зависимост от приложението,
монтажните роботи могат да
бъдат оборудвани със системи за
машинно зрение и за измерване на
усилия (force sensing). Технологиите за
машинно зрение направляват робота
при повдигане, транспортиране и
поставяне на компоненти на технологичната линия (pick-and-place операции), намалявайки или дори елиминирайки нуждата от допълнителни
системи за прецизно позициониране.
Функциите за визуален контрол направляват робота и при завъртане-
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то и пространственото ориентиране на компонентите, за да си паснат
при сглобяването. Технологиите за
измерване на сили са от изключителна полза при операции като поставяне на един компонент в друг. Те изчисляват каква е необходимата сила
за осъществяване на сглобката и
каква сила прилага роботът.

Предимства и приложения
на монтажните роботи
Монтажните приложения обикновено включват широк набор от дейности, включително: идентифициране и сортиране на детайли, подаване на детайли към технологична линия/машина (bowl feeding, bin picking),
широк набор от операции на роботизираните манипулатори, смяна на
инструменти, измерване на сила,
захващане и монтаж на детайли,
визуална инспекция и др.
Сред най-популярните приложения
на монтажните роботи са асемблирането на двигатели, помпи, предавателни механизми в автомобилостроенето, монтаж на възли и машини в транспортното машиностроене, монтажни операции в електронното и електротехническо машиностроене, производството на медицинско оборудване и битови електроуреди и т. н. Този тип роботизирани системи са подходящи за приложения, в които са необходими висока скорост и прецизност, включително монтаж на изключително малки или сложни за човешката ръка
детайли, както и за приложения, в
които чистотата е приоритет,
като монтажни операции в чисти

стаи, в електронното производство, асемблирането на медицински
устройства и изделия и т. н.
Роботизираните системи гарантират по-ниски производствени разходи, както и нисък риск и бърза
възвръщаемост на инвестицията. В
допълнение, монтажните роботи
осигуряват и в пъти по-голям производствен капацитет в комбинация
с усъвършенствано качество на продукцията. За разлика от специализираните за асемблиращи/монтажни
операции системи за автоматизация, роботите разполагат с достатъчна гъвкавост при преконфигурирането за асемблиране на различни продукти от една линия или фамилия, както и при всякакъв тип промени на продуктовия дизайн.

Заваръчни роботи
Роботизираните технологии за
заваряване в машиностроенето значително подобряват качеството и
бързината на работа и отменят
човека при изпълнението на този род
сложни и опасни операции. На пазара
се предлага широка гама заваръчни
роботи за всякакви приложения в
машиностроителния сектор, включително за заваряване на малки и едрогабаритни детайли, както и за производството на нестандартни изделия, възли и машини.
Роботизираните системи за заваряване постигат много по-равномерен заваръчен шев, включително и
при МИГ/МАГ, както и при ВИГ заваряване, в сравнение с ръката на човек заварчик. С усъвършенстването
на технологиите в областта на ро-
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ботизираното заваряване и постепенното намаляване на цените на
заваръчните роботи в глобален план,
този тип оборудване става подходящо не само за масови и едросерийни производства, но и за производството на по-малки и нестандартни партиди изделия, както и за изпълнението на единични операции.
При роботизираното заваряване
обикновено заваряваните детайли се
захващат неподвижно, а роботизирана ръка придвижва заваръчния накрайник/пистолет по контактния ръб
между двата детайла. Самите детайли са захванати върху моторизирана система за позициониране, която подобрява достъпа на заваръчната горелка до всички зони на детайлите чрез допълнителни подвижни
оси. Заваряването на по-едрогабаритни детайли типично се осъществява чрез т. нар. роботизирани
транспортни модули (robot transport
unit, RTU). В приложения с по-кратки
производствени цикли подаването
захващането и разтоварването на
детайлите, както и част от спомагателните заваръчни операции, могат да бъдат изпълнявани от втори
(обслужващ) робот.
В зависимост от приложението
заваръчните роботи най-често се
програмират или офлайн, или чрез
контролер, включващ обучаващо устройство (pendant controller). В усъвършенстваната софтуерна платформа
на робота се създава виртуален модел на заваръчната система и се
импортират CAD файловете на заваряваните детайли. Така програмира-
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щият оператор има възможност да
изчисли и оцени алтернативните
траектории на робота и продължителността на заваръчните цикли.

Роботи за боядисване,
нанасяне на покрития,
лепила и уплътнители
Нанасянето на студени, топли и
горещи покрития, лепила и уплътнители върху различни компоненти и
изделия в машиностроенето е сред
приложенията, които изискват особена прецизност и високо качество
на изпълнение. В много производства
тези дейности се изпълняват от
роботи с цел подобряване на скоростта, точността и производителността, както и за свеждане до минимум на грешките и разходите,
свързани с бракувана продукция.
Най-ранните приложения на роботизираните системи за нанасяне на
бои, покрития, лепила и уплътнители са в автомобилостроенето, а
ненадминатите резултати на роботите в такъв род дейности постепенно ги превръщат в предпочитано решение и за другите подотрасли на машиностроенето. Роботизираните технологии са достатъчно
гъвкави, за да отговорят на изискванията и на по-специфични производства, в които се нанасят широка
гама материали с различни свойства,
характеристики и вискозитет и които принципно изискват скъпо специализирано оборудване, произведено
за изпълнението само на един род
операции. Роботите позволяват лесна и бърза подмяна на дозиращите

системи, захващащите устройства
и крайните изпълнителни устройства (инструменти). Те се превръщат в стандарт при нанасянето
на покрития, лепила и уплътнители
в машиностроенето, тъй като се
отличават с много по-голямо постоянство, прецизност, бързина и издръжливост на повторяеми действия от човешката ръка. Основно
предимство на роботизираните диспенсърни апарати е възможността
за нанасяне на абсолютно равномерен слой от дадено покритие както
върху стационарни, така и върху подвижни детайли. Този сегмент роботи са подходящи както за малки машиностроителни цехове, така и за
масови и едросерийни производства
с фокус върху бързината на работа и
обема на продукцията, включително
в автомобилостроенето.
Роботизираните системи за нанасяне на покрития се различават
помежду си в зависимост от приложението. Типично роботите за нанасяне на лепила и уплътнители се
отличават с по-голяма прецизност
при дозирането и позиционирането
на обработваните детайли в сравнение със системите за боядисване
и нанасяне на лакобояджийски покрития. При по-прецизните операции по
дозиране и депозиране на лепила и
уплътнители роботите типично
разполагат с машинно зрение и CAD
платформи, които им помагат да
покрият високите изисквания за
точност.

Роботи за обслужване на
машини
Роботизираните системи за обслужване на металообработващи и
металорежещи машини свеждат до
минимум времето за зареждане и
разтоварване на детайли, като
напълно автоматизират процеса.
Предимствата на роботизираното
обслужване включват по-висока скорост, прецизност и повторяемост
на операциите в сравнение с ръчното обслужване от човек асистент.
Автоматизираното подаване на детайли може да бъде от поточна линия, контейнер или входящ бункер, а
прецизното повдигане, транспортиране и поставяне на детайла обикновено се координира от система
за машинно зрение. В края на обработващия цикъл машинният контролер отваря преградата за достъп на
робота и му подава сигнал, че може
да навлезе в зоната на обработка,
за да разтовари готовия детайл и
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да зареди нов посредством специален хващач (грипер) в края на роботизираното рамо. След края на тази
операция предпазната преграда отново се затваря и машината започва следващия цикъл на обработка.
Докато трае той, роботът обикновено извършва спомагателни операции като зачистване, обезмасляване и измерване на вече обработените детайли. В някои клетки операциите са конфигурирани така, че основният обслужващ робот е асистиран от втори спомагателен робот,
който обикновено се грижи за поставянето на готовите изделия на
палета или за подаването им към
технологична линия.
Роботизираното обслужване на
металообработващи машини позволява непрекъснато редуване на обработващите цикли без нужда от
прекъсвания за почивка на операторите или за смяна на персонала. Благодарение на обслужващите роботи
е възможна реализацията на доскоро
считани за твърде футуристични, а
днес вече реално изпълними производствени концепции като lights-out –
напълно автоматизирани интелигентни цехове и фабрики, в които не е
необходима човешка намеса, за да
текат непрекъснатите производствени операции.
Роботизираното обслужване на
машини спомага за значително увеличаване на производствения капацитет и намаляване на необходимото пространство в цеха за разполагане на машините, тъй като е елиминирана нуждата от място, на
което да седи и в което да се придвижва човек оператор. Роботът
може да бъде монтиран на тавана
или директно върху машината. Сред
най-популярните приложения на обслужващите роботи са операциите
по машинна обработка (струговане,
фрезоване, шлифоване, пробиване и
т.н.), формоване, щамповане и т. н.

Роботи за обработващи
операции с отнемане на
материал
Роботите за отнемане на материал значително повишават безопасността на тази дейност, като
напълно заместват хората в изпълнението й. Металорязането и
металообработката са сред най-новите приложения на роботизираните технологии във високотехнологичното машиностроене. В тези
дейности, както и във всякакъв род
операции, свързани с отнемане на
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материал, роботите са пълноценна
алтернатива на традиционните режещи и обработващи машини. Те
могат да изпълняват задачите с
подобрена производителност, скорост и прецизност. Освен за метали, режещите и обработващи роботи са подходящи и за работа с полимери, дърво, текстил, каучук и всякакви други материали, използвани
в машиностроенето.
Обрязването, зачистването и
подрязването на метални и неметални компоненти и детайли в различните подотрасли на машиностроенето са прецизни приложения,
които обикновено изискват системи за машинно зрение и за измерване на прилаганите от робота сили.
Благодарение на тези съвременни
технологии роботите могат да извършват операции, свързани с отнемане на материал от широка гама
изделия с различни размери, форма и
местоположение на излишъците.
В приложения като обрязване и
зачистване на щанци и матрици роботизираните системи се отличават с много по-висока прецизност и
постоянство при отнемането на
материал в сравнение с човешката
ръка. В резултат са налице много помалки разлики между изделията, изработени с различните щанци и матрици.
Възможни са два типа конфигурации на роботизираните клетки за
извършване на операции, свързани с
отнемане на материал. В по-стандартната към роботизираното
рамо се захваща инструментът за
отнемане на материал, а обработваният детайл се затяга неподвижно към работната маса. В другата
конфигурация роботът държи детайла и го движи около неподвижно закрепен инструмент. Така роботът
може да извършва повече по вид и
брой операции, което повишава
гъвкавостта и функционалността на
системата.
Сред най-големите предимства на
роботизираните технологии за отнемане на материал са възможността за извършване на дейности с висока повторяемост, както и постоянно високото качество на крайния
продукт. При автоматизираните
системи за отнемане на материал
се допуска по-малко брак, а в резултат се подобрява и ресурсната ефективност на производството, включително чрез намалени разходи,
свързани с износване на инструментите.

Роботи за манипулация с
материали и
междуоперационен
транспорт
Транспортирането на материали
между отделните производствени
звена в една машиностроителна
фабрика трудно би могло да се извършва от хора. Този род дейности
са тежки, повторяеми и рискови за
човека. Автоматизирането им
създава много по-организирана и безопасна за работниците производствена среда. В качеството си на
програмируеми манипулатори, роботите са подходящо решение за придвижване на материали и междуоперационен транспорт в съвременните високотехнологични машиностроителни цехове. Роботизираните системи могат да извършват
широк набор от операции в тази
област, включително и повдигане на
огромни полезни товари. На пазара
се предлагат роботи за манипулиране и транспортиране на материали
с товароносимост до 1300 кг. Освен
товароносимостта, при избора на
робот за манипулиране с материали
от основно значение е и обхватът
му. Заедно, тези два показателя определят габаритите на роботизираната система.
За да се преодолеят различни пречки и ограничения на физическата среда, често се прибягва към по-нестандартни монтажни конфигурации, например таванен, стенен или релсов
монтаж. За приложения, в които фокусът е върху скоростта и прецизността на манипулирането с материали, а не върху товароносимостта и
обхвата, са подходящи делта роботите, монтирани над технологичната
линия. В комбинация със системи за
машинно зрение, този тип роботи
могат бързо и точно да локализират
дори изключително малки обекти, а в
последствие да извършват прецизно
и с висока скорост необходимите pickand-place операции.
Автоматично насочващите се
транспортни средства (Automatic
Guided Vehicles, AGV) са друг тип
роботи за манипулиране с материали и междуоперационен транспорт
в машиностроенето, използвани
широко както в производствени,
така и в складови и логистични приложения. Те представляват автономно придвижващи се мобилни роботи,
които следват маркери и кабели на
пода или използват системи за машинно зрение, магнитно или лазерно
насочване за навигация.
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DMU 50 3rd Generation - с подобрена
технология за 5-осна обработка
според изискванията на утрешния ден
С високото си качество новата DMU 50 е конкурентна и за ценово ориентираните потребители от различни отрасли.
DMU 50 съчетава повече от 20 години опит, доказана
технология и ниски инвестиции при 5-осните машини
на DMG MORI. Благодарение на тази основа и подобренията във всяко отношение, най-продавана машина се
изкачва на следващото ниво. Компактната DMU 50 3rd
Generation определя нови стандарти за 5-осната едновременна обработка. С увеличените ъгли на завъртане,
по-мощен шпиндел и иновативната охладителна система, световната премиера гарантира конкурентно предимство за множество отрасли. Областите на приложение се простират от обучение до общо машиностроене и изработка на конструкции, приложения в сложни
отрасли, като космическата, медицинската и автомобилната промишленост.
С разработката на DMU 50 3rd Generation, DMG MORI
хармонизира модерния дизайн и улеснената работа с
машината. Например голямата лесно отваряща се врата с ширина от 876 мм, осигурява улеснен достъп до
работната зона, дори и в комбинация с автоматизирани решения. Масата е с ергономична височина от 800
мм. Оптималният работен достъп до DMU 50 3rd
Generation включва и компонентите за поддръжка, като:
шкафа за управление, флуидната кутия, сепаратора за
маслена мъгла, топлообменника и охлаждането.
Новата DMU 50 3rd Generation е с ходове по осите
650x520x475 мм и възможност за работа с детайли до 300
кг, което я прави подходяща, и приложима за производство на голямо разнообразие от елементи. Увеличеният
обхват на новата наклоняема маса -35°/+110°, определя
по-високата гъвкавост при работа. Динамиката при 5осна обработка се гарантира от бързи ходове - 42 м/мин
и 30 об/мин на масата. Като надграждане на стандартния 15,000 об/мин моторшпиндел speedMASTER® с 15,000
об/мин, DMG MORI предлага опция за моторшпиндел до
20,000 об/мин. Има възможност за инструментален магазин до 120 позиции, като при стандартната версия магазинът е за 30 инструмента.
DMU 50 3rd Generation е с висока степен на точност- с по-малко от 6 mm - изключителна стойност
в този сегмент, постигната благодарение на солидния корпус от една страна и иновативното охлаждане на компонентите от друга. Директното задвижваните СВД и измервателни линийки по всички оси
спомагат за достигане на тази висока степен на
прецизност. DMU 50 3rd Generation има възможност
да бъде оборудвана с резервоар за охлаждаща течност,
както и с допълнителни измервателни инструменти.
DMU 50 3rd Generation се предлага с управления 21.5"
ERGOline® с CELOS ®, Siemens 840D solutionline или 19"
ERGOline® с HEIDENHAIN TNC 640. DMG MORI доставя
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и решения за автоматизация с палетна станция за
DMU 50 3rd Generation.
Благодарение на подобрените характеристики, световната премиера се насочва към космическата, медицинската, автомобилната и енергийната промишленост. DMU 50 3rd Generation продължава да изпълнява
всички изисквания на пазара и гарантира, че ще остане
най-продаваната 5-осна машина на DMG MORI.
Предимства на DMU 50 3rd Generation
•78% по-голяма работна зона
•40% по-бърз ход 42 m/min - стандартно
•28% по-голям ъгъл на наклоняемата маса от -35°
до+110°C
•Опит натрупан от повече от 10 000 доставени
машини
•5-осна едновременна обработка - стандартно
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ
www.polymeta.bg

www.dmgmori.com
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Адитивно
производство на
метални детайли
П

роизводството на метални
детайли чрез наслояване (metal
additive manufacturing), известно още
като 3D принтиране, позволява
създаване на сложни детайли без конструктивните ограничения, присъщи
на традиционните производствени
методи. Изделия, невъзможни за производство само преди няколко години, с широката гама материали в
праховата металургия днес, могат
не само да бъдат изработвани, но и
да покриват изключително високи
стандарти за качество. Адитивното производство вече не е само
технология за създаване на прототипи, а се използва за серийно производство на метални компоненти за
най-взискателните приложения във
високотехнологичното машиностроене и всичките му подотрасли.

Същност и особености на
метода
Адитивното производство (АП) е
технология, която прави възможна
изработката на триизмерни детайли слой по слой от материал, базиран на полимер или на метал. Дизайнът на детайла под формата на
файл с CAD модел се зарежда в машината за адитивно производство (или
3D принтера), която след това произвежда компонента.
3D принтирането осигурява много предимства при производството
на метални детайли, като позволява безпрецедентна свобода на дизайна с възможност за изработката на
единични или множество изделия от
широка гама материали. Методът е
базиран върху процес на добавяне, а
не на отнемане на материал, както
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е при фрезоването например. Другите термини, често използвани в чуждоезичната литература за описание
на общия процес, включват: 3D печат, производство чрез наслояване,
производство на свободни форми,
производство чрез добавяне на слоеве и т. н.
Непрекъснатото развитие на
технологиите за АП дава възможност днес да се произвеждат готови детайли (включително почти на
100% плътни функционални конструкции) чрез едностъпков процес. Системите за адитивно производство
стават все по-надеждни и ефективни, а диапазонът от подходящи материали е нараснал значително в
сравнение с първите реално приложими производствени практики в областта.

Процеси при адитивното
производство на метални
изделия
Съществуват редица различни
технологии, използвани за производство на детайли чрез наслояване.
Системите за АП на метални изделия могат да бъдат класифицирани
според енергийния източник или начина, по който материалът се
свързва, например с помощта на
свързващо вещество, лазер, загряваща дюза и т.н. Възможна е класификация и по групата материали, които се обработват – пластмаси,
метали или керамика. Състоянието
на изходната суровина, като най-често срещаните варианти са твърда
(прах, тел или лист) или течна, също
се използва за дефиниране на процеса.

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО МАШИНОСТРОЕНЕ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО МАШИНОСТРОЕНЕ

21

технологии

Системи с прахово легло - почти
всяка система за АП, базирана на
прахово легло, използва метод за
отлагане на метален прах, състоящ
се от покриващ механизъм за разстилане на прахообразен слой върху субстрат и резервоар за прах. Обикновено слоевете имат дебелина от 20
до 100 µm. Щом слоят прах бъде
нанесен, 2D отрязъците или се слепват заедно (при процеса, известен
като 3D принтиране), или се разтопяват с помощта на енергиен лъч,
насочен към прахообразния слой. Във
втория случай източникът на енергия обикновено е един високоенергиен лазер, но най-съвременните системи могат да използват два или повече лазера с различна мощност, рабо-
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тещи в атмосфера от инертен газ.
Процесът на топене се повтаря
отрязък по отрязък, слой по слой,
докато последният слой се стопи и
детайлът е завършен. След това той
се отстранява от праховото легло
и се дообработва съгласно изискванията.
Технологиите с прахово легло и
директно обработване на прахообразните слоеве са известни като
системи за лазерно топене и са
търговски достъпни под различни
търговски наименования като: системи за селективно лазерно топене
(SLM), лазерно смесване и директно
метално лазерно синтероване
(DMLS). Единственото изключение
от този принцип е процесът на елек-

тронно-лъчево разтапяне (EBM), при
който се използва електронен лъч
под пълен вакуум.
Системи, захранвани с метален
прах - въпреки че системите, захранвани с метален прах, използват една
и съща суровина, начинът, по който
материалът се добавя слой по слой,
се различава значително. Прахът
излиза през дюза и се стопява от лъч
директно върху повърхността на
третирания детайл. Системите,
захранвани с прах, са известни и
като: системи за лазерно покриване,
насочено енергийно отлагане, лазерно метално отлагане и др. Процесът
е много прецизен и се основава на
автоматизирано отлагане на слой
от материал с дебелина, варираща
между 0,1 мм и няколко сантиметра. Металургичното свързване на
материала на покритието с основния материал и отсъствието на
подрязване са някои от характеристиките на този процес. Процесът се
различава от други заваръчни техники по това, че в субстрата навлиза
ниска топлинна мощност.

Суровини и свойства на
металните прахове
Разнообразието от налични материали за адитивно производство на
метали непрекъснато се разширява.
Най-често се използват неръждаеми
стомани, алуминий, никел, кобалтхром и титанови сплави, а редица
производители на машини за АП
предлагат и свои собствени патентовани материали. Изследователските институти, университетите
и производителите на системи за
АП вече разработват и предлагат и
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специални материали, персонализирани според потребностите на клиентските приложения. Не всички съществуващи метални материали могат да се използват за адитивното
производство на детайли, но в повечето случаи, и при наличието на подходящо оборудване, за всяко приложение може да бъде създаден метален
прах – суровина за производство на
необходимите изделия.
В бранша се правят опити за
стандартизиране на процесите и
материалите за АП, което е важна
стъпка към установяване на по-ясни
критерии за сравнение на продуктите и по-бързо внедряване на технологията в съществуващите производствени вериги. Широкото разнообразие от материали предлага на
потребителите големи възможности за избор на подходящ материал с
цел постигане на желаните спецификации на продукта.
Общи свойства на металните прахове, подходящи за АП, са сферичната геометрия на частиците, получени от газовата атомизация и разпределението на размера на частиците
в зависимост от дебелината на слоя,
обикновено между 10-50 µm.
Свойствата на материалите
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като якост на опън, твърдост и коефициентът на удължение са важни
особености на суровините и често
се използват като референтни точки при вземането на решение за пригодност на материала.

Вторични/довършителни
процеси при АП
За да се постигнат необходимите спецификации или да се подобрят
свойствата на произведените детайли, например качеството на
повърхността, геометричната точност и механичните свойства, след
процеса на адитивно производство
често е необходимо да се извършва
допълнителна обработка. Повечето
физически характеристики могат да
бъдат подобрени чрез довършителни и финишни операции в края на
веригата на процесите на АП. Обичайните стойности на грапавостта
на повърхнините на създадени посредством селективно лазерно топене (SLM) метални детайли варират между 15 µm и 40 µm (радиус по
Z в посока X/Y). Високото качество
на металните продукти, произведени чрез адитивно производство, позволява прилагането на различни
технологии за финишна обработка

на метални повърхности, за да покрият изискванията за качество и геометрия на повърхността. След отстраняването на опорните структури и отделяне на получените детайли от платформата за изграждане, те могат да бъдат фрезовани,
пробивани, полирани и т. н. Вътрешни повърхности, като темперовани
канали например, могат да бъдат
полирани посредством обработка с
абразивен поток. Топлинната обработка често се включва във веригата на процесите, както и т. нар.
„shot peening“ технология (високотехнологичен процес на наклепване, осъществен посредством поток от
твърди частици). Тези техники се
използват за подобряване на механичните и тактилни свойства на
повърхностите на адитивно произведените детайли.
Друг често прилаган финишен процес е електрошлайфането. Това електрохимично обработване значително подобрява качеството на
повърхността на произведени чрез
AП детайли при финишна обработка. Главната му цел е да се сведат
до минимум микрограпавините, като
по този начин се намалява рискът от
задържане на замърсявания и остатъ-
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ци от материала по повърхността на детайла и се подобрява почистваемостта й. Електрополирането може
да се използва и за обезмасляване, оцветяване и пасивиране, особено за повърхности, изложени на абразивно
влияние. Тъй като електрополирането не включва механично, термично или химическо въздействие, могат да
се обработват малки и механично крехки части.

Приложения на технологията за
адитивно производство на метали
Първоначално разглеждано като процес за моделиране
на концепции и бързо създаване на прототипи, адитивното производство значително еволюира през последните години до реална производствена технология, която
намира приложение в редица области на индустрията,
включително във високотехнологичното машиностроене. От изработването на прототипи и инструментална екипировка до директно производство в индустриални сектори като архитектура, медицина, стоматология, аерокосмическа и автомобилна индустрия, производство на мебели и бижутерия, адитивното производство
на детайли непрекъснато се развива и покрива нови и
нови приложения. От потребителски стоки, произведени в малки партиди, до мащабно серийно производство
на метални детайли, приложенията на AП са огромни.
Те включват: създаване на модели и прототипи по
време на фазата на разработване на продукта; създаване на детайли за производство на пилотни серии в медицинската, автомобилната и аерокосмическата индустрия; дребно серийно производство, при което разходите за инструментална екипировка за леене или шприцване биха били твърде високи; производство на части с
висока геометрична сложност, които не могат да бъдат
изработени чрез конвенционални методи (пресоване,
шлайфане, фрезоване, леене и т.н.) и др.
Адитивното производство на метали като процес
все още не е подходящо за масово производство на милиони идентични прости детайли. Въпреки това, с развитието на технологиите и намаляването на времето
за производство, използването на AП за изработване на
големи количества машинни части става все по-предпочитано решение от високотехнологичните машиностроителни предприятия. Предимствата на AП произтичат
от неговата висока гъвкавост – продуктът се произвежда директно на базата на CAD модел, без необходимост от инструментална екипировка. Това също позволява чрез този процес да се произведе почти всяка геометрия, която може да бъде проектирана.
Съществуват приложения, например възстановяването на зъбни колела, при които се използва пълния потенциал на АП. В такива силно индивидуализирани производствени процеси е икономически изгодно да се прилагат
технологии за адитивно производство, които ускоряват
производствения процес, без да увеличават излишно
разходите за възстановяване на единичен детайл.

Предимства на конструкциите,
изработени с АП
Доскоро външната геометрия и якостта бяха сред
водещите за потребителя особености на един метален
детайл. Адитивното производство позволи интегрирането на допълнителни функции в изделията и създаде
нови области на приложение на техническите детайли.
Един пример за способността на технологията за AП
да интегрира функционалност директно в детайлите е
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при производството на матрици или
инструменти с конформално управление на температурата (conformal
temperature control) или вакуумни канали, които минават директно под
повърхността на матрицата. С тази
технология може да бъде произведен
например екструзионен инструмент
с охлаждащи канали, които не могат
да бъдат изработени с друг метод.
Друг добър пример за използване на
AП с цел интегриране на функционалност в изделията е производството
на детайли с повтарящи се вътрешни форми, които увеличават вътрешните повърхности за по-добър енергиен или топлообмен в устройства
за възстановяване или филтриране на
топлина. Тези структури правят
възможно плътното запълване на пространството, ако е необходимо, което позволява свободното проектиране на плътността на детайла.
За да се използва пълният потенциал на техниките за АП на метали,
сложните вътрешни структури могат да бъдат комбинирани с други
геометрични характеристики като
външни обвивки. Разделянето на детайлите на две части – корпус и
обем на сърцевината, позволява нови
решения не само за производство на
олекотени детайли, които се нуждаят от плътна обвивка и пореста
сърцевина, но и за детайли с вътрешна функционалност. И двете части
могат да бъдат произвеждани в една
единствена производствена стъпка,
което води до значителни икономии
при теглото на изделието, както и
на енергия по време на обработката.
Процесът на проектиране на ме-
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тални детайли, произвеждани посредством АП, обикновено включва
използването на софтуер за топологична оптимизация, за да се определи логичното място на депозиране на
материала и зоните, от които може
да се отнеме такъв. От областите
с нисък стрес се отстранява материал, докато се получи финализирана
конструкция, оптимизирана за товароносимост. Полученият компонент
е лек и здрав. Оптимизирането на
дизайна и използването на специални олекотени сплави при производството на метални изделия може да
доведе до намаляване на теглото с
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до над 30%.
Поради ограничените размери на
съвременните системи за АП, производството на едрогабаритни
структурни елементи с тях също
до известна степен е ограничено.
Размерите на камерите на типичните индустриални машини за AП на
метали са приблизително 630 х 400
х 500 мм. С развитието на технологиите и еволюцията на оборудването в областта обаче скоро се
очаква на пазара да се появяват все
по-големи системи, предназначени
за изработката и на по-едрогабаритни изделия.
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Пазарен потенциал на
технологията
Повечето от индустриалните
приложения на адитивното производство са разработени през последните пет години. Индустрии, като
аерокосмическата, автомобилната и
медицинската, се възползват пълноценно от предимствата на АП и
успешно внедряват технологията.
Пазарните анализатори в областта,
цитирани от авторитетното британско издание Metal Additive
Manufacturing magazine, предвиждат,
че ръстът на приложенията на технологията през следващите години
ще бъде бърз и значителен. Като
причина за това експертите изтъкват факта, че все повече компании предлагат производствено оборудване за АП, все повече материа-
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ли се разработват и налагат на пазара на суровини, както и все повече
индустрии внедряват технологията
в производствените си практики.
Очаква се глобалната стойност на
АП да достигне над 10 милиарда
щатски долара до 2021 г., сочи още
проучването на Metal Additive
Manufacturing magazine.
Адитивното производство на
метали предлага нови възможности
не само по отношение на дизайна, но
и при избора на материали. Технологията е особено привлекателна при
обработката на съвременни материали като титан, където конвенционалните процеси могат да се окажат
твърде скъпи. Такъв е случаят и с
редица сплави, които могат да се
обработват само с интензивно охлаждане, което усложнява и оскъпява

конвенционалните техники.
Списъкът с потенциалните приложения на АП е обширен. Производството на компоненти за приложения в транспортното машиностроене, в които фокусът е върху олекотената транспортна техника, е сред
най-обещаващите сфери на развитие
на адитивното производство.
Възможността да се произвеждат
персонализирани изделия за даден индивид вече е стандарт в медицинския и ортодонтския сектори, но гъвкавостта на адитивното производство може да предложи подобен огромен потенциал и в други сегменти.
С цел по-адекватното приемане и
внедряване на АП в масовото производство на метални детайли, особено във високотехнологичното машиностроене, е необходимо преодоляването на някои бариери по отношение
необходимите познания за прилагането на технологията, стандартите и
нормите за качество на материалите и т. н. Независимо от огромния
потенциал, предлаган от АП, все още
не е реалистично да се мисли, че сегашните производствени методи
могат да бъдат напълно заменени от
него. Визията за универсална машина,
която може да произведе всяка
възможна форма от неограничено разнообразие от материали, звучи
твърде футуристично. При адитивното производство на метални изделия обаче предстои да се наблюдават
изключителни иновации по отношение на технологиите и материалите
за създаването на компоненти, които доскоро изобщо не е било възможно да бъдат произведени.
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платена публикация

По-бързо, гъвкаво и ефективно
производство с автоматизирани
шприц машини BATTENFELD
Групата ВИТМАН (WITTMANN) е
флагман в световен мащаб по отношение на умното производство чрез индивидуализация и проследяемост от
гледна точка на Индустрия 4.0. Това се
обуславя от простия факт, че единствено WITTMANN произвежда "всичко
от една ръка" за процеса на преработка на пластмаси чрез шприцване. По
естествен път се осъществява комуникацията между машина, робот, периферни устройства като сушилни,
дозатори на оцветител, подкачващи,
вакуумпомпи, смесителни и почистващи вентили, темпериращи и автома-

тични кръгове на охлаждане, както и
отчетността и отдалечения достъп
от/ до бюрото на оператора/ отговорника за производството.
В резултат на Индустрия 4.0 в бъдеще милиарди машини, системи и сензори по света ще комуникират и ще обменят информация помежду си. Това не
само ще позволи на компаниите да увеличат ефективността на производството, но и ще даде по-голяма гъвкавост за адаптиране на производството към изискванията на пазара.

Нашите шприцмашини, групирани
според технологията на задвижване и
големина в сериите Micro, Eco, Smart
и Macro Power, са оборудвани с ново управление на база Windows  10 IoT UNILOG B8.
UNILOG B8 съдържа в себе си утвърдените предимства на UNILOG B6, но
предлага и многобройни допълнителни
функции и още по-висок комфорт на
обслужване. Като например комбинацията от софт-бутони и жестово управление, удобен "умен екран", на който могат да се показват две функции
едновременно на раздвоения монитор
или функция "лесен старт" чрез първоначална настройка от "бързо меню".
Допълнително, в UNILOG B8 е възможна пълна интеграция на роботи и периферни устройства. Новите машини
са снабдени с модем WITTMANN 4.0, в
който включените периферни устройства като сушилни, дозатори, темпериращи, подкачващи и автоматични
охладителни кръгове директно се разпознават от управлението на машината и се появяват на екрана за настройка и проследяване и контрол на
функциите. Същият модем изпраща
всички информации и данни до сървър,
от където е възможен достъп с мобилен телефон, персонален компютър
или 24/7 сервизното обслужване на
Витман Батенфелд България или Австрия. Всичко, което се изисква от
клиента, е кабелен или безжичен интернет до машината. Възможна е интеграцията на една или няколко онлайн камери за директно визуално про-

сти на шприцмашините на Витман
Батенфелд и периферните устройства на Витман Кунстщофгерете,
обединени във Витман Груп.

следяване на производствения процес
от самия затварящ агрегат на машината в непосредствена близост до инструмента. И това не са скъпо струващи опции, а интегрирани възможно-

Витман Батенфелд България ЕООД
4147 Калековец
ул. "Христо Смирненски" 24

За ГРУПАТА
Групата WITTMANN е световно известен водещ производител на шприцмашини, роботи и периферни устройства за индустрията, занимаваща се с
преработка на пластмаса, с главно седалище във Виена, Австрия и се състои
от две главни производствени направления: WITTMANN BATTENFELD и
WITTMANN KUNSTSTOFFGERATE. Общо
предприятията в групата наброяват
8 производства в 5 страни и 33 търговски дружества във всички важни пазари
на пластмаси в света.
WITTMANN BATTENFELD поддържа
лидерска позиция като производител на
шприцмашини и специалист по прогресивни технологии на процеса на леенето на пластмаси под налягане чрез
шприцване. Портфолиото на WITTMANN
KUNSTSTOFFGERATE обхваща роботи и
автоматизационни инсталации, системи за снабдяване с материал, сушилни,
гравиметрични и волуметрични дозиращи устройства, мелници, темпериращи
и охладителни устройства. С тази широка гама от периферни устройства
групата WITTMANN предлага на преработвателите на пластмаси цялостни
решения, които покриват всички нужди - от единичните производствени
клетки до напълно интегрираните, обхващащи цялостни производствени системи. Сливането на отделните направления доведе до гладко взаимно
допълване на съответните производствени линии изцяло в полза на преработвателите на пластмаси, които се
интересуват от безпроблемно интегриране на преработващата машина, автоматизацията и периферията.

Управление UNILOG B8
В това отношение групата
WITTMANN демонстрира иновативни
постижения, а именно свързването в
мрежа на шприцмашина и периферни
устройства чрез собствена разработка WITTMANN 4.0.
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Тенденции
в решенията за
управление на
машини
Д

есетилетия наред архитектурата на системите за управление на
машините е останала почти без
изменения. Най-общо тя включва програмируем логически контролер (PLC)
с дискретни и аналогови входове/
изходи, които взаимодействат с
крайните устройства, а електронна
операторска станция осигурява интерфейса за настройка, управление
и поддръжка на машините.
Напредъкът в областта на обработката на данни и комуникациите
открива нови възможности пред
автоматизацията на машините.
При това става дума за комуникации
както на локалното ниво на устройствата, така и по-нагоре с другите
йерархични нива на предприятието.
По този начин се оформя оптимизирана архитектура на автоматизация с единна система за пренос на
данни.
Свързването на уреди и модули в
мрежа на локално ниво осигурява директни връзки към интелигентни
крайни устройства, разположени на
самата машина, и може да премахне необходимостта от определен
брой входове/изходи в контролния
шкаф и съответното опроводяване
към тях. Освен опростяването на
монтажа, пряката връзка към интелигентни устройства на място подобрява диагностиката и удължава
срока на безаварийна служба на машината.
Мрежите, обхващащи всички звена на производственото предприятие и станали възможни благодарение на технологиите по стандарти-
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те на индустриалния Ethernet, осигуряват свързването и на машините.
Това е особено ценно за проследяването на ефективността на експлоатацията им, за навременното известяване и взимане на решение при
подаване на алармени сигнали от
машините, и за дистанционно отстраняване на проблеми и обновяване на програмното осигуряване за
автоматизация.
В допълнение към оперативните
предимства, напредъкът на технологиите по тези направления дава
възможност за оптимизиране на системата за автоматизация – тя
може да се опрости, като логиката
на управление, интерфейсът за оператора, локалните комуникации между устройствата на място и комуникациите с другите звена на предприятието, се обединят в единен

модул за автоматизация.
За ОЕМ производителите напредъкът в комуникациите – на ниво
устройства и на ниво предприятие
– прави възможно съчетаването на
средства за визуализация, управление и за мрежови връзки от ново поколение. Благодарение на тези промени, могат да се проектират и изграждат по-интелигентни машини,
при това по-бързо и при по-ниски разходи. За целта са необходими: интегрирана среда за разработка, която
ускорява проектирането на машините; по-малко компоненти и проводници, а това, на свой ред, означава и
намаляване на разходите по изработването на машината; централизиран отдалечен достъп и администриране, което води до по-добър
режим на работа и по-малко разходи за поддръжката й.
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Мрежите оптимизират системата за
автоматизация
Макар и да остават донякъде в сянката на навлизащите мащабни мрежи, които обхващат цялото предприятие, мрежите на ниво устройства продължават да се
развиват и да осигуряват възможности за по-евтино
свързване на все по-прости устройства към логическото управление на системата. Тези мрежи заемат своето място както вътре в контролния шкаф, така и извън
него, достигайки до датчиците и изпълнителните механизми, монтирани на машината. Мрежите на ниво устройства дават множество предимства: намаляват времето за опроводяване и пускането в експлоатация на системата за управление, премахват от нея модулите
(платките) с входове/изходи и подобряват събирането и
обработката на оперативна и диагностична информация,
което прави системите по-надеждни.
По обичайната практика досега, основните устройства в контролния шкаф се свързват посредством платки с входове/изходи и пускането на проводници към логическия контролер на принципа „точка в точка“. Днес
проводниците се заменят от опростена мрежа, която
свързва всички устройства към един единствен комуникационен порт на контролера, а освен това по нея се
подава и захранването на устройствата.
Преходът от множество входно-изходни връзки „точка в точка“ към свързването в мрежа на датчици, изпълнителни механизми и интерфейса с оператора, е ключов фактор, позволяващ изграждането на комбинирана
платформа за автоматизация. След като ролята на платките с входове/изходи се премахне или се ограничи значително, то и ползата от това PLC да бъде отделен от
станцията за интерфейс с оператора също намалява.
Изчислителната мощ на днешните микропроцесори е
такава, че поддръжката на операторския интерфейс и
програмируемото логическо управление могат да се осъществяват само от едно устройство. Освен това, предвид нарастващото значение на отдалечения достъп, се
засилва необходимостта от комбиниране на операторска станция и PLC в едно, което променя базовата структура на системата за управление и дава възможност за
по-пестелив подход към автоматизацията, при който
се съвместяват логика, визуализация и свързаност.

Конвергенцията на интерфейса човекмашина (HMI) и PLC
С появата на индустриалния Ethernet и внедряването
му в заводска среда производителите очакват значително повишение на производителността. Разширяващите
се възможности на мрежите и на интелигентните устройства, които могат да обменят данни помежду си чрез
тях, водят до по-добра диагностика, по-бързо отстраняване на неизправности и до цялостно подобрение на надеждността на машините. С обмена на данни, станал
възможен благодарение на Ethernet мрежите, се отварят
повече възможности за намаляване на времето и разходите за диагностициране и решаване на проблеми, преди
те да са довели до престой или до забавяне на срока за
пускане в експлоатация. Тези промени оказват влияние и
върху системите за автоматизация, управляващи машините и оборудването, което налага да се погледне по нов
начин на архитектурата им и на ролята на PLC и HMI в
тези системи.
С индустриалния Ethernet в полето на автоматизацията навлиза достъпът от разстояние, което дава нови
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функционални възможности на системите, в това число: запис и обмен на
данни от минали периоди; известяване за аларми и действията за справяне с тях; администрирането на защитата на данните. Тези функционални
възможности са внедрени и в PLC и в
станциите за интерфейс с оператора, като днес те се застъпват до голяма степен предвид това, че производителите и на PLC, и на операторски станции са се надпреварвали да
покрият новите изисквания по тези
три направления – информация за
минали периоди, алармиране и защита на данните.
Повече невинаги означава по-добре и в този смисъл препокриването
на функции между операторски станции и PLC има някои недостатъци:
ненужното дублиране на хардуер
(Ethernet е необходим и на двете устройства), ненужното усложняване
на програмното осигуряване (поради
препокриването и в системите за
алармиране) и повишеният риск от
пробиви в сигурността. Вместо две
устройства с припокриващи се функции, концепцията за едно устройство с набор от функции, отговарящо на всички изисквания без дублиране, означава, че оборудването, което
ще трябва да се купува, програмира
и настройва, ще е по-малко.

Основни характеристики
на комбинираните
устройства HMI-PLC
Днес се предлагат най-разнообразни устройства от вида HMI-PLC, от
които производителите могат да
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направят избора си. Има два основни типа – устройства с отворена
платформа, в чиято основа е индустриален компютър (IPC), и такива със
затворена платформа. И двата типа
HMI-PLC имат своето място. Отворената платформа на основата на
IPC дава допълнителна гъвкавост
поради това, че може да се инсталира допълнително програмно осигуряване. От своя страна пък, затворената платформа е по-оптимизирана
и се администрира лесно.
Устройствата както с отворена,
така и със затворена платформа,
имат сходни основни характеристики и функционални възможности. Основен елемент на комбинирания HMIPLC са логическите операции и графичната обработка. От особено
съществено значение по-специално
са: стабилните и неизменящи се във
времето експлоатационни характеристики с оглед изпълнението на
всички предвидени задачи, за които
е закупено устройството; ефективното логическо програмиране; и широките възможности за графично
програмиране. Освен качествата по
време на активната им работа много важна част от тези устройства
за специалиста по автоматизация е
и интуитивно ясната интегрирана
среда за разработка, съчетаваща
логическото и графичното програмиране - когато средата е удобна, то
става бързо и съответното програмно осигуряване влиза в експлоатация по-бързо. Нещо повече, среда
за разработка с добри средства за
симулация, настройка и обновяване

на програмите спестява време в две
посоки - преди окончателното им
инсталиране и пускане в експлоатация, на етапа на разработката, която се ускорява; и след това, през
целия период на поддръжката, която
става по-лесно и по-бързо.
Комбинираните устройства HMIPLC са с дисплеи, чиито характеристики са сходни с тези на стандартните станции за HMI: предлагат се
всякакви размери, осигурявайки гъвкавост; висока разделителна способност и яркост; има и сензорни екрани, разработени според изискванията за експлоатация в тежки производствени условия.
Наличието на Ethernet мрежи в
предприятието и на дистанционен
достъп не означава само, че съответните устройства физически разполагат с Ethernet порт, а означава,
че този порт осигурява редица функционални възможности, в това число: отдалечен достъп за наблюдение
на екрана; отдалечен достъп от различни устройства като смартфони
и таблети; дистанционно администриране на програмното осигуряване; отдалечен достъп до бази данни;
поддръжка на допълнителни протоколи за обмен на данни (напр. OPC).
Киберсигурността продължава да
е източник на безпокойство в производствените предприятия, като
опасенията са, че именно Ethernet
мрежата може да се окаже слабото
място. Има няколко важни неща, които трябва да се проверяват: дали
всеки от начините, по които се осъществява дистанционният достъп,
е с надеждна защита; дали всички
отворени Ethernet портове са документирани и дали, ако не се използват, могат да бъдат затворени; и
дали има начин на самото място да
се осигури надеждна защита на програмното осигуряване, поддържащо
логиката на управление и визуализацията.
Тъй като директните връзки с
проводници към/от входове/изходи
се заменят от мрежи на ниво устройства, интегрирането на комбинираните устройства от вида HMIPLC в тези мрежи е от ключово значение. Интегрирането, на свой ред,
зависи от броя и вида на точките за
обмен на данни, с които разполагат
тези устройства, а от друга страна предопределя обмена на информация с тях. Всичко това води до спестяване на време при пускането в
експлоатация, разширява възможностите за диагностика и осигурява
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непрекъснат поток от информация,
което прави машините по-интелигентни и по-бързодействащи.
Автоматизацията на производственото оборудване днес е нещо
повече от управление на машините.
Днешната автоматизация включва
и възможността да се събират и
оценяват критично важни данни в
хода на производствения процес и да
се алармира бързо в случай на оперативни проблеми.

Нарастващо търсене на
системи с
децентрализирано
разположение на
компонентите
В резултат на децентрализацията на компонентите в системите
за управление и инсталирането им в
непосредствена близост до датчици и изпълнителни механизми, все поголямо значение придобива монтажът им на самата машина. Тази
тенденция се дължи на желанието на
потребителите да намалят разходите за окабеляване, да използват предварително асемблирани кабели за
реализиране на още по-големи спестявания и за елиминиране на нуждата от присъединителна кутия.
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Директният монтаж на машината има явни предимства за потребителите, особено по отношение
задействането на пневматична управляваща верига. Колкото по-близо
е задействащият елемент (отдалечен изход или пневматичен контролер) до изпълнителния механизъм, в
толкова по-голяма степен обусловените от работната среда изисквания към последния ще се отнасят и
до управляващия. Освен това, пневматичните контролери могат да
бъдат използвани и за други цели в
бъдеще, които до момента потребителите не са обмисляли.
От особен интерес е разработката на монотехнологични модули с
множество функции. Най-привлекателни за потребителите са модулите, които предлагат пълен набор от
подчинени функции в рамките на
машината, а заедно с това могат да
изпълняват и функции, свързани с
управлението на технологичния процес. Това в момента се обсъжда като
основа за оптималното изграждане
и конфигуриране на производственото оборудване и за гъвкавостта при
монтажа в съответствие с новата
концепция Индустрия 4.0.
Добър пример за това е използва-

нето на пневматичния контролер
като хибриден технологичен терминал. Преди най-важно бе пневматичният контролер да може да бъде управляван по комуникационната шина.
Сега обаче се изискват и много други сигнали, данни и функции – за всичко, от простото отчитане на крайни положения вкл./изкл. отворено/
затворено, до измерването на температурата и интегрирането на
датчици за налягане, пропорционални вентили и критични за безопасността електрически вериги. Един
такъв хибриден технологичен терминал може да се натовари и с прости диагностични функции за проследяване състоянието на свързаната
периферия със специализирана самодиагностика и с някои задачи по превантивната поддръжка. Пневматичните контролери не са само платформа, която осигурява връзки в
пневматични и електрически вериги
– или дори управление на 3D движение в пространството със съответните електрически задвижвания по
трите оси, но могат също така и,
благодарение на хибридната модулна концепция на системата и децентрализирания монтаж, да се адаптират към конкретната машина.
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Afag и eps - високо качество и
ефективност за всяко приложение
Водещият производител в областта на манипулирането, обработката и транспортирането на детайли
Аfag представи на водещото индустриално изложение в
Хановер 2017 (24-28 април) иновативни и разнообразни
решения, намиращи приложение в автомобилната промишленост. На щанда в палата 17 посетителите имаха възможността да се запознаят и с транспортирането на детайли в чисти помещения. Още еднo върхово
достижение - гъвкавата система "aflex", изпълняваща
комплексните изисквания при транспорта на дребни
части, беше показана там.

почистване на комплексните системи Afag, произвежда своите изделия в съответствие с конструктивните
стандарти за медицински приложения. Освен това Afag
предлага подходящи решения на базата на богата палитра от изделия за манипулиране в условията на чистите помещения.

Система за манипулиране на детайлите с линейни оси

Приложение за чисти помещения
В Хановер Afag представи също така и разнообразни
системи за манипулиране, намиращи приложение в различните браншове. В медицинската техника, при производството на хранителни продукти, както и при
производството на фармацевтични и козметични изделия действат строги хигиенни изисквания. За движението на тези части в чиста среда Afag предлага специална програма за транспорт като част от своята
продуктова листа. Тя отговаря на изискванията на 7.
клас по ISO и е изработена от материали с минимално
износване. Това гарантира оптимална хигиена и стерилност, и осигурява продължителност и надеждност
при експлоатация. Вибробункерите са изработени от
неръждаема стомана, от полиамид, сертифициран
съгласно FDA, или от алуминий. Сортиращите устройства са изработени от високолегирани и полирани
неръждаеми стоманени ламарини. За всяка една система, работеща в чисто пространство, клиентът получава сертификат за приложимостта на използваните
продукти в медицинското производство. С цел лесно
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За удовлетворяване на високите изисквания, стоящи
пред устройствата за транспорт на малки детайли,
Afag разработи интелигентното стандартно устройство aflex. То намира приложение предимно за бързото
сепариране на насипни товари и осигурява висока гъвкавост при често сменящи се форми на детайлите, както и при различни големини на сериите. Това позволява
значително повишение на ефективността. Освен това
решението предлага стандартен интерфейс за роботи
и системи, базирани на линейни оси.
На изложението в Хановер Afag представи и
една извадка на произвежданите системи за манипулиране на детайли - линейни оси, ротационни
маси, ротатори и грайфери, с електрическо или
пневматично задвижване.
Устройството aflex
Те се отличават не само
със своето високо качество, но и с надеждността и
дългата си експлоатация. Системите за манипулиране намират приложение в автомобилостроенето и медицинската промишленост и могат да бъдат нагодени към специфичните изисквания на отделните индивидуални приложения.
Снимки: Afag Automation AG
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За допълнителна информация:
Атлас Техник ЕООД
тел./факс: +359 2 859 7681
мобилен: +359 885 232 595; +359 897 981 669
e-mail: al_popoff@atlas-technik.com
www.atlas-technik.com
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В и Д Интернационал ЕООД
представя световни новости в
металообработката от Walter
В и Д Интернационал ЕООД
представя световни новости
в металообработката от
Walter
Базираният в Германия производител Walter е авторът на много
важно технологично откритие в металообработващия сектор. Walter е
една от първите компании в света,
която представя нова технология
за покритие при сменяемите пластини, базирана на CVD титан - алуминиев нитрид: Tigertec Gold. На
фона на всички предшестващи металорежещи покрития, които са използвани в сектора, Tigertec Gold
има значително подобрение, вследствие на което предлага по-дълъг
живот, повишена стабилност на
процеса и на продуктивността.

Трайността е увеличена с
приблизително 80%

от ултраниско налягане (ULP) и химично нанасяне на покритието
(CVD).

След провеждането на редица
тестове с новото покритие
Tigertec Gold WKP35G, може да се
твърди, че свойствата му са значително подобрени благодарение на
по-високата твърдост, понижено

Вратата към създаването
на нови сортове за
металообработване е
отворена

образуване на микро пукнатини и
повишена устойчивост срещу пластична деформация. Но най-важно
от всичко са практическите тестове, които показват, че животът на пластините е увеличен
с около 80%. Тази иновация се базира на значително по-наситена алуминиева среда. Основата е титан
- алуминиев нитрид (TiAlN) с по-голямо съдържание на алуминий (около 85%).За да постигне целите си,
Walter създава изцяло нов процес ULP-CVD технология, комбинация
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Jörg Drobniewski: "При създаването на Tigertec Gold ни се налагаше
да мислим извън общоприетото и да
се движим извън съществуващите
норми. Правейки това, ние достигнахме до неописвани до момента
теории, с което създадохме изцяло
нов тип технологична основа. Ние
сме убедени, че с това отваряме вратата към нови видове покрития за
твърдосплавни пластини." В допълнение към TiAlN, като основно покритие, новият WKP35G сорт също
използва титаниев нитрид (TiN).
Златния цвят също допринася за
лесното разпознаване на новото
Tigertec Gold покритие. Най-горният TiN слой е текстуриран. Именно
поради това сменяемите пластини
с Tigertec Gold покритие са идеални
за обработка на чугун. Ръководството на отдела, отговарящ за създаването на нови режещи материали
във Walter, е убедено, че новото покритие ще разтърси сектора. Всички практически тестове с клиенти
в автомобилната индустрия, в сек-

тор енергетика и общо машиностроене са потвърдили високите
очаквания. Тествани са голямо разнообразие от приложения при скорост на рязане между 120 м/мин и
320 м/мин и заготовки от разнообразни типове стомана и чугун.

Tigertec Gold - предимства
Предимствата на Tigertec Gold за
клиентите могат да бъдат обобщени в четири точки:
• Значително повишен живот: 80%
по-дълъг (средна стойност).
• Повишена надеждност на процеса.
• Повишена продуктивност.
• Оптимално отчитане на износването.
Със стартирането на продажбите на новия сорт пластини Walter
ще предложи Tigertec Gold за фрезоване на стомана и чугун.

В и Д Интернационал EООД
1407 София, ул. Д-р Борис Вълчев №20
тел: 02 862 42 13, 0886 145 339
факс: 02 962 56 70
e-mail: tools@vdinternational.com
www.vdinternational.com
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Новости при
инструментите за
металообработващи
машини
Т

енденциите в промишлеността са основен двигател в развитието на технологиите при металорежещите вложки. Новостите при
материалите, от които се изработват инструментите, при производствените процеси и дори при правителствените наредби катализират паралелен напредък и по отношение на разработките в сферата
на металообработващите инструменти. Индустриалните предприятия непрекъснато търсят и използват нови суровини, които са по-леки
и по-здрави, а следователно и по-ефикасни от гледна точка на разходите. В отговор на това производителите на металорежещи инструменти са изправени пред предизвикателството да разработят такива, които да обработват новите
материали при възможно най-високи нива на производителност. Чрез
фин подбор на комбинации от
съставни материали, покрития и
геометрия, най-съвременните технологии при инструментите за металорежещи машини позволяват на
потребителите да произведат повече детайли по-бързо и при намалени производствени разходи.

Развитие на пазара на
металорежещи
инструменти
Металорежещите инструменти
се използват широко в почти всички производствени отрасли. Основни потребители на продуктите от
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този сегмент са индустрии като
автомобилостроенето, космическата промишленост, отбраната, корабостроенето, добивът на петрол
и газ, селскостопанската техника и
други подобни производства. Според актуален доклад на маркетинговата агенция Technavio, посветен
на глобалния пазар на инструменти
за металорежещи машини, динамиката в тези отрасли ще управлява
търсенето на инструменти за металорежещи машини в световен
мащаб и в бъдеще. Навлизането на
роботиката и автоматизацията в
производството, познато като
четвъртата индустриална революция, е вече в ход в световен мащаб,
подчертават анализаторите от
Technavio. Увеличаването на инвестициите за интегриране на IT в
производството с цел постигане на
по-добро качество и по-прецизна
обработка на метални изделия се
очаква допълнително да стимулира
пазара на металорежещи инструменти, сочи още докладът. През
2016 г. този пазар в глобален мащаб
е оценен на 36,04 млрд. щатски долара. Предвижда се през периода
2017-2021 г. той да нарасне до
54,56 млрд. долара, показват данните, изнесени от Technavio. В бъдеще експертите от маркетинговата компания очакват комбиниран годишен темп на растеж на пазара от
8,65%. Динамиката на автомобилния сегмент ще има пряко въздействие върху търсенето на пазара за
режещи инструменти за металообработващи машини, тъй като този
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отрасъл е и един от най-големите
му потребители понастоящем, посочват от Technavio.

Ръст на пазара на
инструменти за
високоскоростно рязане
на стомана
Все повече високотехнологични
производствени предприятия използват инструменти за високоскоростно рязане на стомана (HSS) с цел
по-голяма лекота и ефективност при
производството на метални изде-
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тенденции
Нови чугуни

лия. Същевременно, клиентите по цял
свят изискват продукти, създадени
с най-високо качество за минимално
време и на по-ниска цена. Ето защо
много компании днес внедряват в
производствата си HSS металорежещи инструменти за фрезоване,
пробиване, рязане, разстъргване, калиброване, протегляне, нарязване на
зъбни колела и т. н. Ефективното
оползотворяване на потенциала на
тези инструменти спомага за значително намаляване продължителността на производствения цикъл на
продуктите и повишаване на тяхното качество.

Обработка на
несъдържащи желязо
сплави
Сред водещите тенденции в развитието на инструменталната
екипировка за металорежещи машини е все по-богатият избор от инструменти за обработка на алуминий. В търсенето на горивна ефективност употребата на алуминий
в производството на автомобили
постоянно се увеличава. И ако през
1980 г. алуминият съставлява приблизително 3% (или около 34 кг) от
масата на един средностатистически автомобил, до 1990 г. този
процент се е повишил до около 5%.
Прогнозите за дизайна и конструкцията на автомобилите от бъдещето предсказват, че употребата на
алуминий ще се увеличи от 10% до
20% от общото тегло на автомобила, като се очаква повече от този
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метал да се използва в блоковете
на двигателя, главите на цилиндрите и корпусите.
Въпреки че карбидите без покритие и поликристалните диамантени
инструменти понастоящем са сред
водещите решения в областта на
струговането, фрезоването и пробиването на алуминиево-силициеви
сплави, нарастващата употреба на
алуминий ускори развитието на карбидните режещи инструменти с
тънкослойно диамантено покритие.
Инструментите с диамантено
покритие предлагат устойчивост
на износване, сравнима с поликристалните диамантени материали,
като същевременно осигуряват множество ръбове на вложката и способност да поддържат сложни геометрии за стружкоотделяне. Двойното предимство, гарантирано от
високата устойчивост на износване и геометричната гъвкавост, прави режещите инструменти с диамантено покритие отлична алтернатива на карбидите без покритие,
както и на скъпите PCD инструменти за обработващи центри. Диамантеното покритие се прилага при
все по-сложни геометрии на инструментите, включително при свредла и фрези. При хипоелектрическия
алуминий, както и при магнезиевите сплави, покритията от титанов
диборид (TiB2), получени чрез процес
на физическо отлагане на пари (PVD),
са сред иновациите, насочени към
подобряване на производителността.

Сивият чугун, друг традиционен
материал в производството на автомобили, днес все по-често се замества от по-здрави и с по-висока
якост сферографитни (нодуларни)
чугуни в компоненти като корпуси,
колянови и разпределителни валове.
Силата и якостта, които превръщат тези чугуни в желани материали за изработка на детайлите
обаче, ги правят трудни за машинна
обработка. Инструментите за обработване на такива материали трябва да са устойчиви на абразивно износване и да издържат множество
прекъсвания на рязането, както и да
са способни на изключително високи
скорости на рязане и подаване.
Сферографитните чугуни обикновено биват обработвани с карбидни
вложки, покрити чрез химическо изпаряване (CVD). CVD покритията са
търговски достъпни от около 30
години и фактът, че повече от половината от продаваните вложки са с
такива покривни технологии, свидетелства за ефективността им. Високите температури (около 1000°С),
прилагани в процеса на CVD обаче,
създават специфична крехкост, наречена „ета фаза“, в граничната зона
между покритието и субстрата. В
зависимост от степента си, крехкостта може да повлияе на изпълнението при операции, включващи
прекъсвания на нарязването и
несъответствие на микроструктурата на детайла, каквито съществуват при някои сферографитни чугуни.
Наскоро разработените среднотемпературни CVD (MTCVD) покрития показват понижена тенденция
към образуване на ета фаза. Инструментите с MTCVD покритие предлагат повишена устойчивост на топлинни удари и отчупване на ръбове в
сравнение с конвенционалните инструменти, обработени с CVD. Резултатът е по-дълъг живот на инструмента, както и повишена якост в
сравнение с високотемпературните
покрития.

Остри и здрави режещи
ръбове на вложките
Плазмено-вакуумните покрития
(PVD) също предлагат предимства
пред CVD технологиите при определени операции и обработвани материали. Комерсиализиран в средата на
80-те години на миналия век, PVD
процесът включва относително ниски температури на отлагане (при-
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близително 500°С) и позволява покриване на режещите ръбове на вложките. (Обикновено CVD покритите
ръбове се заточват преди нанасяне
на покритието, за да се сведе до
минимум ефектът на ета фазата.)
Острите, яки ръбове на вложката са
от съществено значение при операции като фрезоване, пробиване, резбоване и рязане, както и за ефективно обработване на материали с отделяне на дълги стружки, като нисковъглеродните стомани. Всъщност
широк спектър от „проблемни“ материали като титан, сплави на никел и
несъдържащи желязо материали, могат да бъдат обработвани ефективно чрез инструменти с PVD покритие. От гледна точка на структурата на детайла острите ръбове
намаляват силите на рязане, така че
PVD покритите инструменти могат
да предложат истинско предимство
при обработката на тънкостенни
компоненти.
Първите PVD покрития са от
титанов нитрид (TiN), но най-актуалното развитие на PVD технологиите включва титанов карбонитрид
(TiCN) и титано-алуминиев нитрид
(TiAlN), които осигуряват по-висока
твърдост, повишена якост и подобрена износоустойчивост. Инструментите с TiAlN, благодарение на
тяхната по-висока химическа стабилност, гарантират повишена устойчивост на химическо износване
и по този начин подобряват възможностите на инструментите за високоскоростно рязане.
Последните новости при PVD покритията включват „меки“ покрития
като молибденов дисулфид (MoS2) за
сухи сондажни приложения. Комбинациите от меки и твърди покрития,
като MoS2 върху PVD TiN или TiAlN,
също демонстрират сериозен потенциал, тъй като твърдото (TiN или
TiAlN) покритие осигурява устойчивост на износване, докато по-мекият, по-смазващ се външен слой ускорява потока на стружките.

Напредък в областта на
сухата машинна
обработка
В някои страни все по-строгите
екологични разпоредби, регулиращи
изхвърлянето на охлаждащи течности за рязане, водят до по-масово
използване на процеси по суха обработка на метали. Независимо че сухото обработване не е подходящо
за всеки процес и материал за изработка на детайли, в много случаи

44

внимателният подбор на материала на режещия инструмент може да
позволи на потребителя да сведе до
минимум или да избегне използването на охладител. Режещ инструмент с плътен слой от алуминиево
покритие би позволил по-високи скорости на подаване при обработка на
стомана, намалявайки времето за
контакт на вложката с детайла.
Така намалява и експозицията на инструмента на високи температури
при рязане, като по този начин се
постига високопроизводителна суха
машинна обработка. В допълнение,
подобрените покрития като PVD
TiAlN могат да осигурят добра ефективност при суха обработка или с
минимални охладителни системи.
Смазващите PVD MoS 2 покрития
могат също да улеснят сухото пробиване и протегляне. Фокусът върху
сухата машинна обработка обещава допълнително да ускори развитието на технологиите в областта
на режещите инструменти с висока устойчивост на топлинно натоварване.

Металокерамика за Near
Net производство
Металокерамичните инструменти (също ефективни при суха обработка) са един от аспектите на
отговора, който дават производителите на режещи инструменти на
тенденциите в т. нар. near net shape
производство. Тези тенденции водят до намаляване на производствените разходи чрез леене и изковаване на компоненти до крайната им
(нетна) форма, като по този начин
се намалява броят на машинните
операции, необходими за завършване
на един детайл. Така са нужни помалко тежки и груби операции, а необходимостта от инструменти,
конструирани за довършителни и
финални операции, се разширява.
Разработването на металокерамични инструменти е един от начините индустрията да се справи с
потребността от решения за near
net shape производство. Металокерамиката, състояща се главно от
титанов карбонитрид (TiCN) със
свързващо вещество никел-кобалт, е
твърда и химически стабилна, което
води до високата й устойчивост на
износване. Тя обработва най-добре
материали, които отделят сферографитни стружки, като различни
стомани и сферографитни чугуни.
Повишената издръжливост позволява на металокерамичните режещи
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инструменти да обработват въглерод, неръждаема стомана и сферографитен чугун при високи скорости,
като същевременно създават отлични повърхности с финишна обработка.
Някои от най-новите модели металокерамични инструменти комбинират отлична устойчивост на деформация и химическо износване с
висока степен на издръжливост, което позволява да бъдат използвани,
както в довършителни, така и при
финишни операции. PVD покритията
допълнително повишават производителността на металокерамиката
при обработка на голямо разнообразие от материали.

turning). При работни тестове, инструментите с такива покрития надминават по показатели други PCBN
инструменти с 20 до 100%. Покритията също са доказали ефективността си върху керамичните инструменти, проектирани за обработка на
закалени детайли. В ситуации, при
които закаленият детайл няма грапавини или други прекъсвания, покритата металокерамика предлага повече режещи ръбове на по-ниска цена
и може да бъде ефективна ценова
алтернатива на PCBN инструментите за закалени детайли.

Обработка на закалени
детайли

Ако по-високите производствени
норми с все по-кратки времена за
обработка, непрекъснатото подобряване на качеството и необходимостта от активно усвояване на посложни техники за суха машинна
обработка не са достатъчни, то
постоянното търсене на повишени
показатели при произвежданите продукти налага използването на нови,
все по-трудни за обработка материали за производство на метални
детайли и изделия. Сред тенденциите, определящи посоката на развитие на технологиите в този сегмент, са: разработката на високотемпературни аерокосмически сплави; замяната на алуминия със сплави
с по-висока якост при производството на самолетни корпуси; използването на високоякостен сферографитен чугун в автомобилната индустрия; използването на алуминиево-силициеви сплави; използването на
магнезий и композитни материали и
др. Внедряването на тези нови ма-

Два са факторите – законите за
опазване на околната среда (изхвърляне на охладители и стружки) и икономическите опасения (високата
цена на шлайфането), които ускоряват постепенната подмяна на този
метод в масовата практика с механична обработка на закалените детайли. Производителите на режещи
инструменти постоянно разработват, тестват и оценяват продукти,
проектирани да осигуряват максимална производителност при операции с тежка обработка. Тези инструменти включват супертвърди материали като поликристален кубичен борен нитрид (PCBN), както и
керамика.
Покритията, които намаляват
фрикционната топлина и стимулират по-дълъг живот на инструмента,
са сред най-новите концепции, прилагани при инструментите за обработка на закалени детайли (hard
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Трудни за обработка
заготовки за машинни
детайли

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО МАШИНОСТРОЕНЕ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО МАШИНОСТРОЕНЕ

47

тенденции

териали в производствените програми на машиностроителните
предприятия се очаква с течение на
времето да провокира разработването на широка гама нови режещи
инструменти, металообработващи
машини и металорежещи процеси
при условия на суха обработка.

Усъвършенствана
керамика за
труднообработваеми
материали
Керамичните инструменти са
високотехнологични продукти, които постоянно намират нови области на приложение в машиностроенето. Докато наскоро въведените в
производствената практика инструменти от силициев нитрид предлагат подобрена устойчивост на
фрактури (лом) в сравнение с предшествениците си, тяхната относително ниска устойчивост на химическо износване ограничава използването им само до обработката на
сферографитни чугуни. Въпреки
това, износоустойчивите алуминиеви CVD покрития са разширили обхвата на приложение на силициево-нитридните инструменти, в който вече
се включват и трудните за обработка чугуни.
По отношение на керамиката,
базирана на алуминиева основа
(A1203), добавянето на силициевокарбидни влакна осигурява повишена производителност при обработката на инконел и сходни високоякостни, високотемпературни сплави
в космическата индустрия. Монокристалните влакна отклоняват
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пукнатините в кристалната решетка на алуминия и по този начин
подобряват якостта на счупване на
инструмента.

Развитие при
геометриите
Общият стремеж по време на
цялостния процес на производство
в областта на инструментите за
металорежещи машини е към повишена производителност и надеждност. Тъй като металорежещите
операции стават все по-фини,
връзката между микрогеометрията
на режещия инструмент (заточването на режещия ръб) и макрогеометрията (топографията на режещата повърхност) става все по-важна. Насочването на стружкоотделянето, животът на инструмента,
финализирането на детайла и точността днес могат да бъдат значително подобрени чрез прилагане на
правилната комбинация от микро- и
макрогеометрия заедно с подходящия субстрат и покритие. Насочването на стружкоотделянето, разсейването или отклоняването на
топлината чрез топографии с ограничени контакти и намалените сили
на рязане в резултат на позитивни
режещи повърхности водят до подобрени показатели на съвременните, модерно формовани геометрии
на режещите вложки. Напредъкът в
технологиите за производство на
инструменти дава възможност за
по-прецизно съгласуване на макрогеометрията им с изискванията на
различни специфични приложения за
обработка.
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Инструментите Guehring:
Иновации и върхово качество
Свредло RT 100 Trigonо иновативен дизайн за
ефективно охлаждане
RT 100 Trigonо гарантира високи режими на рязане в материала, благодарение на иновативната геометрия на
охлаждащите си канали.Иновативният му дизайн позволява ефективно охлаждане при сложни задачи за обработка - например, при обработка на неръждаема стомана или титанови и други
трудно обработваеми сплави.
Guehring е обърнала особено внимание на още два параметъра: формата
на стружко отвеждащите канали и
омасляването на режещите ръбове.Специално разработена форма на каналите с максимално високо качество
на повърхността, както и кръстатото заточване осигуряват оптимално
рязане и стружко образуване. Покритието на основата на TiAIN и специалното омасляване на режещите ръбове гарантират голяма устойчивост на износване на силно натоварената при работа режеща част на инструмента.

HPC фреза - връх в
еволюцията на
инструмента за
подготвителната и
окончателната обработка
Holfelder-Guehring представя новата HPC фреза за ефективна обработка
на алуминий. Нейните изключителни
технически детайли като стружко отвеждащи елементи, радиално изтичане
на охлаждащата течност и позволяващите до 10 пъти презаточване режещи ръбове от PKD осигуряват максимална продуктивност и енергийна
ефективност при ниски инвестиционни разходи.Благодарение на високата
скорост на рязане се намалява значително продължителността на обработката.
Подменящите се стужкоотвеждащи
елементи при фрезата НРС, в комбинация с радиалното излизане на охлаждащата течност, отвеждат стружките
встрани от обработвания детайл. Така не се допуска навлизане на стружки
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в детайли с чувствителна повърхнина.
Големият брой режещи ръбове от PKD
- например 27 при ∅ 125 мм - позволява
достигане на скорости на подаване до 60
000 мм/мин. Това скъсява драстично времето за обработка. Въртенето на режещите ръбове без челно биене (в една равнина) може да се настрои с точност до
µm и допринася за постигане на много
високо качество на повърхността.

При грубо фрезоване в стомана RF 100
Diver развива двойно по-голяма скорост
в сравнение с наличните на пазара подобни инструменти. При фино фрезоване се
наблюдава 100% по-голяма продължителност на експлоатация според дължината на рязане.

Серия метчици PowerTapидеални за всякакви
материали
RF 100 Diver -1 фреза, 5
приложения
За потребителите с постоянно променящи се изисквания към инструментите и необходимост от голяма гъвкавост в обработката, Guehring е разработила нова фреза, при която е възможно
извършване на пет операции с един инструмент: фрезоване под наклон, пробиване, оформяне на канали, грубо и финофрезоване. Освен с разнообразните си приложения, тази фреза убеждава и с отличните параметри на рязане, както доказват примерните приложения.
RF 100 Diver поставя нови мащаби при
фрезоване под голям наклон: мултифункционалната фреза е в състояние да се
вкопава в материала под наклон достигащ ъгъл от 45° спрямо хоризонталната равнина.
При пробиване RF 100 Diver постига
най-добри резултати - до 2xD. RF 100
Diver е идеалният инструмент за начално пробиване за райбери. При пробиване
с оформяна на канали се прави грубо предварително фрезоване в долната граница
на размера, а след това RF 100 Diver заглажда абсолютно точно.
При оформяне на канали е възможно
максимално бързо подаване - и то още при
навлизане в материала. RF 100 Diver точкува с голям обем снети стружки за единица време и в долната граница на размера за прецизно оформяне на каналите. Редуцираните вибрации позволяват по-добри параметри на рязането за по-голям
обем снети стружки за единица време.
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Независимо дали става дума за чугун,
алуминий и алуминиеви сплави, неръждаема и киселиноустойчива или обикновена стомана - серията PowerTap на фирма Guhring обещава високопроизводителни метчици за най-разпространените
резби в почти всички видове материали.
Визуалната отличителна черта на
серията PowerTap на фирма Guhring е
златният пръстен. Съвременна технология на производство гарантира максимално високо качество "MadeinGermany"
и най-доброто съотношение цена/производителност.
Специалната
геометрия
на
PowerTaps ги прави наистина многофункционални и позволява отлични резултати при обработката в широк спектър на
приложение. Чрез оптимална геометрия
на режещия ръб се постига голяма и константна издръжливост.

www.guehring-bg.net
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технологии

Актуални новости
при
пакетиращите
машини
С

напредъка на технологиите и
индустриалните иновации, роботиката и автоматизацията стават
все по-често срещани сред малките
и средните производители, а това
им позволява да се конкурират на пошироки пазари. Промишлените експерти приписват този бум на три
ключови фактора - модернизация на
производствените мощности, увеличаване на производствения капацитет и нарастващо търсене от редица развиващи се пазари.
Технологията за опаковане се основава на мощни и надеждни компоненти за автоматизация. Непредвидени прекъсвания не могат да бъдат
толерирани, особено в края на производствената верига. Това важи за
пакетиращите и опаковъчните машини за блистерни форми и за картонени опаковки, както и за всички
формоващи, пълначни и затварящи
машини. Гладкото взаимодействие
на отделните компоненти - от управлението до роботиката, е от
решаващо значение за точното изпълнение на тези автоматизирани
процеси.

Изпълнение на
производствени
стратегии
Опаковъчните операции са един
от най-важните фактори при реализирането на продуктови иновации,
увеличаването на скоростта на достигане до пазара и постигането на
целите за устойчивост. Правилно
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подбрани и внедрени, автоматизацията на опаковането и иновативните конструкции на машините дават
възможност за ефективен маркетинг, верига за доставки, устойчивост и оптимизиране на производството, и гарантират удовлетвореността на клиентите.
Опаковъчните машини за единични бройки трябва да се справят с посложни опаковки и да осигуряват поголяма гъвкавост за подобряване на
изпълнението по веригата за доставки. Постигането на отлични резултати и подобряването на производителността на веригата за доставки обаче не могат да се осъществят само чрез повишаване капацитета на опаковъчните линии. Съществуващите активи също трябва да

бъдат оптимизирани чрез идентифициране и премахване на неефективността или ограниченията в текущите операции. Това изисква система за управление на операциите по
опаковане (POMS), която осигурява
прозрачност в операциите по линията и служи като връзка между опаковъчните процеси и бизнес системата. Освен това POMS трябва да
предоставя управление на информацията в реално време, бързо преконфигуриране на поточната линия и
експертни познания за операторите.
Предимствата на такава система
се простират извън операциите по
опаковане и включват поддръжка,
обработка на поръчки, складиране,
доставка и логистика. POMS играе
също така роля за намаляване на „це-
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технологии

ната на качеството“ и за посрещане на необходимостта от по-задълбочена проверка на безопасността
на продуктите. Сама по себе си обаче POMS не е достатъчна, нужна е и
технология за автоматизация на
машините, която поддържа интегрирана мрежа за събиране, съхранение,
анализ и двупосочен обмен на информация.

Системи за
автоматизация
Редуцирането на разходите по
опаковъчните процеси изисква автоматизиране на ръчните процеси и повишаване на нивото на автоматизация на полуавтоматизираните
процеси. Това също така означава
преоценка на настоящите решения
за автоматизация с оглед на по-новите и по-икономични технологии.
Опаковането традиционно е област на фиксирана автоматизация,
често допълнена с ръчен труд за
обслужване и други междинни стъпки
на процеса, основно преместване на
материалите. За някои непрекъснати, високоскоростни процеси с голям
обем фиксираната автоматизация
остава най-доброто решение. Все
повече обаче производителите се
обръщат към използването на промишлени роботи, които предлагат
няколко предимства пред фиксираната автоматизация.
Глобализацията на световните
пазари вероятно ще се увеличи още
повече през следващите години и то
с все по-бързи темпове. Тъй като
икономиките на полуразвитите и
неразвитите страни продължават
да се разрастват, това със сигурност ще доведе до създаване на нови
потребителски пазари, нови източници на ниска цена на труда и повишена конкуренция в производството.
В резултат на това натискът върху
производителите за повишаване
нивото на автоматизация най-вероятно ще продължи да нараства.
Технологиите за автоматизация и
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градивните елементи за постигане
на по-високо ниво на съответствие
между опаковъчните операции и бизнес инициативите са налице. Иновативните конструкции на машините
позволяват постепенно увеличаване
на функционалността и машинните
инженери разработват разходно
ефективни начини за модернизиране
на машините на място, когато изискванията се променят или има нужда от внасяне на допълнителна гъвкавост на производството.
Освен това системите за автоматизация на опаковъчните машини,
които поддържат точното събиране и съхранение на информация за
ефективността в реално време, са
от съществено значение и за управлението на операциите. Например
машините за затваряне на бутилки,
използващи серво механизми, осигуряват по-прецизно управление на
въртящия момент от машините с
традиционни техники за контрол на
затварянето.
Процесът на избор и осигуряване
на качествени опаковъчни машини е
подложен на радикална промяна. В
много случаи традиционното сегментиране излиза извън установените
рамки, тъй като все по-голям брой
конструктори фокусират вниманието си върху цялостния процес на
опаковане. Днешните производители работят с поколение автоматизираща технология, която позволява
бързото внедряване на иновации и
интегриране на дадена функционалност, веднага след като такова изискване се появи в сферата на конкуренцията. Чрез добавяне на по-широка техническа компетентност към
организациите си те успяват да използват комбинация от технологии, които доскоро са били недостижими за тях.

Иновации в дизайна
Машиностроителите постигат
огромен напредък в интегрирането
на автоматизацията, софтуера за
многократно използване и иновативните конструкции на машините, като използват роботика, машинно зрение, вградени сензори и
електронно управление на движението, разработвайки машини от
ново поколение, които обработват
разнообразен асортимент от продукти и опаковки, като същевременно задоволяват регулаторните и
корпоративните изисквания. Електронното движение например увеличава скоростта, гарантира безшум-

но действие и подобрява надеждността, предоставяйки възможност
за прецизно управление и конфигуриране на машините. Роботиката осигурява гъвкавост, а машинното зрение – съответствие с изискванията за верификация. Усъвършенстваните опаковъчни линии използват
комбинация от технологии, тъй
като цената на автоматизацията
вече не е възпиращ фактор.

Мехатрониката в
конструкцията на
машините
Мехатронните решения ефективно елиминират широко разпространените доскоро конструкции, базирани на контролери (PLC), и ги заменят
с автоматизация, която се фокусира върху интегрирането на управлението на движението, спомагателния логически контрол и управлението на данните. Новото поколение
мехатронни конструкции на машини
е енергийно ефективно и високонадеждно. Проектирани на основата на
серво технологията, тези мехатронни машини позволяват по-малки габарити, вградена модулност и поголяма гъвкавост.
Обикновено техните задвижващи
валове се подменят с „виртуален
заместител“, симулирана главна ос,
от която всички останали движения
се получават чрез електронно симулиране на зъбни предавки. Цифрово
управляваното съдържание се е увеличило с интегрирането на серводвигатели, които заменят безбройните механични решения като магнитни съединители за затваряне на бутилки с капачки или линейни валове
и предавателни кутии при машините опаковащи с фолио и машините
за картонени опаковки.
Тъй като производителите на
машини поставят най-голям акцент
върху бързината на опаковане, диагностичните инструменти и непрекъснатия поток от стоки, разработените серво-базирани решения позволяват работата на машините да
бъде с по-високи темпове от всякога.
Това, от своя страна, доведе до
въвеждането на вградена роботика,
позволявайки на машиностроителите да усъвършенстват дизайна и
преместването на пакетите да се
осъществява без използване на
транспортни (конвейерни) системи.
Чрез премахване на междинните
транспортни етапи общият габарит на машината намалява.
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Модулност
Модулността включва подход тип
„черна кутия“ към проектирането и
програмирането на машините. Черната кутия представлява завършен,
тестван модул, изграден отделно и
сглобен на място съобразно изискванията на клиентите. Оптималната
черна кутия обаче е мехатронен подкомплект, състоящ се от готови за
работа механични и интелигентни
електрически елементи, в който мехатронните единици могат да се
комбинират в машинни компоненти
като конвейери, ножове, сортировачи или запечатващи устройства.
Модулните машини се конфигурират
на по-късен етап, за да се приспособят към различните конфигурации на
продуктите или да се отговори на
променящото се търсене чрез изменение на потока продукти в производствената система. Модулността на
машината позволява на производителите да конфигурират опаковъчни
машини, базирани на функционални
подсистеми като карусели за пълнене на бутилки, за лепене на етикети
и за вакуумни опаковки. Интегрирането на роботизиран манипулатор
допълнително развива концепцията за
модулност чрез включване на този
елемент на машината като функционален подкомпонент.

Ролята на сензорите
Качеството е задължително във
всяка индустрия. Все по-често обаче
работната скорост на машината
надхвърля способността на операторите да следят качеството на продукцията. Като следствие от това
производителите интегрират сен-
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зорни технологии в машините, за да
идентифицират ненапълнените картонени кутии или бутилки. Например
бутилиращите машини разчитат на
кориолисови дебитомери за динамично измерване плътността и съдържанието на течности в бутилката.
Рецептата за производство се зарежда в системата за управление, а кориолисовият дебитомер динамично
следи дали профилът на течността
съответства на рецептата. Чрез
визуални детектори пък се гарантира, че във всяка бутилка е поставено
нужното количество течност. Всички тези функции позволяват на машините да работят с по-висока скорост,
практически елиминирайки производствените дефекти.
Процесът на затваряне на бутилки се възползва от предимството,
което предлага електронното настройване на въртящите моменти
на серводвигателите, произведени
от водещите компании в областта.
Благодарение на тези сервоустройства, при преминаването към нов
тип бутилка или капачка операторите трябва просто да регулират
въртящия момент като параметър,
а не да използват сложната настройка на механично затварящи устройства. Управлението на въртящия
момент е с порядък по-добро, а данните от обратната връзка от серводвигателите осигуряват възможност
за незабавна проверка и запис на качеството на затваряне.

Автоматизирано преминаване от един обект
към друг (changeover)
Докато електронните серводви-

гатели преди са се използвали предимно в машини с непрекъснато движение, то сега технологията се използва и за осъществяване на движение с променливи спирания. Предимствата на автоматичното превключване се базират на способността да се осигури мрежова свързаност между отделните машини,
като по този начин се елиминира
нуждата от ръчна намеса. Това намалява времето за преминаване от
един обект към следващия и елиминира потенциала за човешка грешка.

Роботизирани опаковъчни
линии
Независимо че роботизираните
линии за опаковане работят с побавни темпове, общата им производителност често е по-голяма, тъй
като те са дигитално реконфигурируеми и никога не е необходимо да
бъдат спирани за настройка. Бъдещото индустриално предизвикателство се състои в това как да се
определи оптималната комбинация
между бързите механизирани и бавните роботизирани опаковъчни линии. Концепцията за интегриране на
дизайна на продукта с цялостния
производствен процес е вече постижима с въвеждането на гъвкави роботизирани опаковъчни линии. В
бъдеще цифровият дизайн на опаковките ще води до цифрово преконфигуриране на роботизираните опаковъчни линии, а роботиката ще
добави гъвкавост при добавянето
на листовки или други видове рекламни материали към процесите на
опаковане в края на производствения етап.
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IBS-Системи за
почистване на части решението, което работи
Вече 50 години немската фирма IBS Scherer GmbH произвежда
екологично съобразни, цялостни
решения за почистване на замърсени с масла и смазки части и детайли.
Само в Европа, доказалата се IBS-технология е успешно
внедрена в над 70 000
предприятия.
Принципът е лесен - и точно
затова толкова
убедителен:
Cамо с натискане на един педал, процесът на почистване се
задейства. С четката омаслените детайли биват почистени, а замърсената почистваща
течност се връща обратно във

варела. Позиционирането на
помпата в горната част на
варела и способността на студения обезмаслител да разделя
попадналите чужди вещества,
позволяват утаяването на
замърсяванията на дъното на
варела. В същото време, от
средата на варела помпата
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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всмуква чист препарат.
По този начин се гарантира
продължителното използване
на препарата - по правило за
период от 12 месеца. Това е
едно практично, екологично и
дълготрайно решение.

сими експертизи потвърждават: по отношение на поносимостта на кожата и концентрацията във въздуха, с IBS безопасността на работното
място е гарантирана.

Студен обезмаслител с
извозване на отпадъка
IBS-специалните почистващи течности на петролна основа са изключително подходящи
за отстраняване на масла и

Централата в Гау-Бикелхайм, Германия

смазки. Поради отличните си
проникващи свойства, те се
подпъхват и разтварят безпроблемно дори най-упоритите
замърсявания, без за нарушават повърхността на метала.
Сигурно и законосъобразно
транспортиране на отпадъка:
отработеният препарат се извозва обрано от IBS.
Сигурното е сигурно
Всички IBS-Системи за почистване отговарят на европейските норми. Уредите са обозначени с GS- и CE-маркировки. А
почистващата химия? Незави-
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С IBS-системните решения
Вие получавате продукти от
водещия производител на уреди
и специални почистващи препарати "Made in Germany". Лесно,
професионално и чисто - незаменими във всеки сервиз. Подходящи за всички ремонтни дейности и поддръжка.

Ай Би Ес Шерер България ЕООД
4004 Пловдив
бул. Александър Стамболийски 9
тел.: +359 32 943 604
e-mail: info@ibs-scherer.de
www.ibs-scherer.de
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тенденции

Машинна
сигурност
Б

езопасността на машините е
многостранен проблем, който засяга както физическата, така и виртуалната сигурност. В първия случай
най-важният фактор са работниците и оперативният персонал, чието
здраве е основната грижа. Във втория случай от съществено значение
е да се гарантира, че не могат да се
случат пробиви в сигурността, които биха застрашили неприкосновеността на личните данни и данните
на производителя.

Физическа безопасност
Производителите на нови машини (и други продукти в обхвата им),
които трябва да бъдат реализирани на общия пазар в Европейското
икономическо пространство (ЕИП),
трябва да проектират, конструират и доставят безопасни продукти, които съответстват на Директива 2006/42/ЕС. По-специално, те
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трябва да бъдат проектирани и изградени така, че да отговарят на
съответните съществени изисквания за безопасност и опазване на
здравето (EHSRs). Това изискване се
отнася за производителите на машини, дори когато става въпрос за

системи за лична употреба. То се
отнася и за онези, които променят
съществуващо устройство до такава степен, че то трябва да се разглежда като нова машина, както и
за тези, които внасят и внедряват
за пръв път съществуващи машини,
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които не са маркирани със знака СЕ на пазара на ЕИП.
Изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са подробни и обхващат всички
аспекти на здравето и безопасността на потребителите на машини и други, които могат да бъдат засегнати от това (например, безопасността на продуктите, обработени от определени машини, при използването им от потребителите). Те са изложени в шест
раздела:
l Основни препоръки, общи за всички продукти в обхвата. Те включват: принципи за безопасност, дизайн, улесняващ манипулациите, ергономичност, системи за контрол, защита от механични опасности, други опасности като електричество и други форми на енергия, температура, пожар и експлозия, емисии от шум, вибрации,
радиация и опасни вещества, поддръжка, почистване и
информация (включително търговска литература), маркировки и предупреждения.
l Изисквания, отнасящи се до определени класове машини, включително машини за хранителни продукти, козметика и фармацевтични продукти (напр. за предотвратяване на взаимно замърсяване на преработваните материали), за преносими и ръчни машини (по-специално информация за вибрационните емисии), за обработващите
дървен материал и материали със сходни характеристики.
l Изисквания за компенсиране на опасностите, дължащи
се на подвижността на работното оборудване, включително позициите за работа, сядане, органи (панели) за
управление, завъртане, преобръщане, защита от падащи предмети, средства за достъп, предаване на енергия
между машините и теглене.
l Изисквания за компенсиране на опасностите, свързани
с повдигащи операции, включително стабилност, принадлежности за повдигане, информация и маркировка.
l Изисквания към машините, предназначени за работа
под земята.
l Изисквания към обслужващия персонал на повдигащите машини, включително за по-големи граници на здравина и безопасност и рисковете за превозваните лица.

Предпазни устройства (Guards)
Устройства от всякакъв тип, специално предназначени да гарантират безопасността на оператора,
създаващи физически бариери между човека и опасна механична част от машина, се класифицират като предпазни устройства. Поради това покривите, вратите,
оградите и т.н. също изпълняват предпазни функции.
Предпазните средства трябва: да са със здрава конструкция, трудно да се отстраняват или изключват, да
се намират на подходящо разстояние от опасната зона,
да създават възможно най-малко препятствия пред
работния процес, да позволяват извършването на необходими операции като инсталиране, поддръжка, осигурявайки само ограничен достъп до зоната за извършване на операциите и без необходимост от отстраняване, ако е възможно.
Защитното блокиране се отнася към защитните
мерки, предотвратяващи извършването на каквито и
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да е машинни операции, представляващи механични опасности, докато предпазното устройство е отворено.
Отварянето на предпазното устройство в хода на някоя от горепосочените операции води до спиране на
опасните движения на машината. Тези операции могат
да се изпълняват, когато предпазителят е затворен, но
единичното действие на затваряне на предпазителя не
задейства тези функции. Предпазните устройства от
този тип се наричат блокиращи.

Защитни устройства
Когато е невъзможно да се приложат предпазни устройства, за намаляване на риска се използват чувствителни защитни устройства. Има няколко типа - често
се използват оптоелектронни защитни устройства
(светлинни завеси, сканиращи устройства като лазерни
скенери) и чувствителни на натиск устройства (мрежи,
спирачки, проводници и т. н.).
Защитните устройства, които не създават действителни физически бариери, изпълняват защитните
си функции чрез генериране на сигнал, който спира опасното движение на даден машинен елемент след като е
установил, че част от тялото на оператора е твърде
близо до опасната зона. По този начин те гарантират,
че опасното движение (примерно като на подвижните
части на пресите) ще бъде спряно преди операторът
да може потенциално да влезе в опасната зона. По тази
причина защитни устройства от този тип могат да
се използват само в машини, при които конструкцията
позволява автоматично спиране на опасно движение в
рамките на кратък период от време, достатъчен за
извършване на това. Освен спирането, устройствата
изпълняват функцията за блокиране на опасното движение на даден машинен елемент, в случай на отчетено присъствие на човек в защитената зона.

Функционална безопасност на
системите за управление на машини
Ако грешка в управляваща функция, извършена от управляваща система, може да доведе до незабавно увеличаване на риска, то тази функция се нарича „функция
за безопасност“. Като цяло, функциите за безопасност
могат да бъдат приложени за намаляване на риска,
свързан със следните три групи опасности: неправилна
работа на машината; грешка в технологичните процеси, причинена от съществена промяна или отклонение
във физическите параметри от стандартните стойности поради неочаквани събития; механични опасности. Следните функции за безопасност са най-често срещани: функцията за спиране, свързана с безопасността, инициирана от предпазно устройство; функция за
ръчно нулиране; функция старт-рестарт; локална контролна функция; функция за заглушаване; функция за
мониторинг на параметрите на свързаните с безопасността входни стойности; време за реакция; наблюдение на параметри, свързани с безопасността, като
скорост, температура или налягане; реакция на колебания, загуба и възстановяване на източниците на енергия.
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Цялостно безопасен
дизайн
Приемането на принципа за безопасно проектиране за основен е найефективната мярка за намаляване
на риска, която се състои в: отстраняване или намаляване на опасностите до възможно най-голяма степен
чрез правилен избор на характеристиките на машината, както и минимизиране на личното излагане на
опасности чрез намаляване на броя
на необходимите интервенции в
опасните зони. Тук основното правило за конструиране на машината
гласи, че когато предназначението
позволява това, достъпните части
не трябва да имат остри ръбове,
остри ъгли, груби повърхности, изпъкнали части и т.н. Много опасности от машината могат да бъдат
елиминирани чрез избор на подходящи форми и правилно подреждане на
механичните детайли. Например,
наранявания, причинени от движеща
се механична част, могат да бъдат
отстранени чрез поставяне на тази
част извън обхвата на оператора
на машината.

Сигурност на
комуникациите от
машина към машина
В Интернет на нещата (IoT) има
устройства, пригодени за наблюдение, измерване и контрол. Самите устройства са уязвими на кражби и
физическо компрометиране. Основното решение за физическа сигурност
е много просто: физическа сигурност. Самият апарат трябва да бъде
защитен с брави, ключалки, сигурно
закрепване и предупредителни аларми.
Ако някой компрометира физическо устройство обаче, то
съдържанието, софтуерът и настройките му също са компрометирани. Преди да купите решение
или устройство за IoT, трябва да
си зададете въпроса „Каква информация би предоставило това на
един технически грамотен крадец?“
В идеалния вариант отговорът е
„никаква“, но не винаги това е реалният отговор. Всяко устройство
може да бъде компрометирано и
всички данни в него могат да станат достъпни. Затова потребите-
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лите следва да се уверят, че продавачът на устройството е наясно с
физическата сигурност.
За да се осигури сигурна работа
на дадена инсталация или машина, е
необходимо също така да се предприемат подходящи превантивни действия (например, концепция за защита на клетките) и да се интегрират
компонентите за автоматизация и
задвижване, използвайки най-модерната достъпна цялостна концепция
за промишлена сигурност за цялото
предприятие или машина. Всички
продукти на трети страни, които
могат да влязат в употреба, също
трябва да бъдат взети под внимание.

Сигурност на
данните
Има две точки, при които данните могат да бъдат компрометирани: в устройството и при преноса
им. Данните в устройство, известни също като данни в покой, са особено уязвими, защото крадецът на
данни има достатъчно време да анализира това, което намери. Решението е да се шифроват (криптират)
данните в източника, тоест в устройството. Някои криптирания могат да бъдат разбити, затова трябва да се уверите, че вашият доставчик използва много силен, безкомпромисен метод за шифроване за всички данни, съхранявани на устройството. Това включва не само събраните
данни, но и данни, свързани с конфигурацията, мрежовите настройки,
целевите системи, конфигурацията
на VPN и информацията за собствеността.
Данните в пренос, било то чрез
кабелна или безжична мрежа, са уязвими на атака, извличане и кражба.
Ако крадецът на данни успее да се
промъкне между устройството и
мрежата, то данните са изложени на
риск. Всеки извършван пренос на данни трябва да бъде криптиран. Криптирането на данните на устройството само по себе си ще забави
или възпре крадеца, но съчетаването
на това криптиране с кодирана комуникация създава доста по-значително ниво на защита.
Ако има някакъв пробив в сигурността някъде по пътя от устрой-
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Безопасен отдалечен достъп

ството през комуникационните канали към целевата
система, тогава целият процес се проваля. Доставчиците трябва да се съсредоточат върху сигурността,
както и върху функционалността. Трябва да се осигури
криптиране на всички статични данни. Комуникациите
също трябва да бъдат криптирани, а устройствата
трябва да бъдат физически обезопасени. За успешната
работа на Интернет на нещата и валидността на
всички събрани данни, сигурността на устройствата
и данните трябва да бъде усъвършенствана.
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Все повече и повече инсталации се свързват директно чрез интернет, а отдалечените цехове се свързват
чрез мобилни мрежи (GPRS, UMTS, LTE) за отдалечено
обслужване, отдалечени приложения, както и за мониторинг на машини, инсталирани по целия свят.
Обезопасяването на отдалечения достъп е особено
важно тук. С помощта на търсачки, скенери за портове
или автоматизирани скриптове, хакерите лесно могат
да намерят необезопасени точки за достъп без никакви
усилия. Ето защо трябва да се осигури само оторизиран
достъп до комуникационните възли, криптиране на
трансфера на данни и на самите данни, особено ако се
занимавате с инфраструктури, които са от решаващо
значение за инсталацията. Достъпът на неоторизирани
лица, четенето на поверителни данни и манипулирането на параметри или команди за управление могат да
причинят значителни щети, да окажат отрицателно
въздействие върху околната среда и да застрашат персонала.
VPN механизмите, които прецизно осигуряват автентификация, криптиране и защита на целостта, се оказват особено ефективни като защитни функции за това.
Обикновено устройствата се удостоверяват като
надеждни посредством сертификати и в правилата на
защитната стена се използват IP адреси или DNS записи, за да се блокира или позволи достъпът. Устройството и защитната стена на VPN използват правила, специфични за всеки потребител, които дават възможност
за свързване и права за достъп на потребителите. В
този случай потребителите влизат в даден уеб интерфейс, като използват своето име и парола, а специфичните правила на защитната стена се присвояват на
всеки оторизиран потребител, така че да му бъде предоставен достъп съгласно конкретните му разрешения.
Предимството тук е, че можете ясно да проследите
кой е осъществил достъп до системата в даден момент.
Някои варианти на защитна стена с три защитни
порта осигуряват изход от дилемата, с която системните интегратори, производителите на оригинално
оборудване и крайните потребители често трябва да
се справят. От една страна, производителите трябва
да имат достъп до машините си, разположени в предприятията на потребителите, за да могат да ги поддържат, но от друга страна, отделите за информационни технологии на крайните потребители неохотно позволяват достъп на външни лица в мрежата, към която
е свързана машината. Тези защитни стени позволяват
на устройството да бъде свързано към мрежата на дадено производствено помещение, а защитната стена
може да бъде свързана към интернет посредством третия порт. Това позволява на устройството да бъде
достъпно от интернет, но достъпът до мрежата на
помещението от интернет може да бъде отказан. По
този начин е възможно отдалечен достъп до машината
от интернет за обслужване без оторизирането на директен достъп до цялата мрежа на производственото
помещение.
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