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накратко
Калас Консулт ще дистрибутира металообработващите машини на OMCA у нас
Калас Консулт сключи споразумение за дистрибуция с водещия италиански
производител на машини за снемане на фаска и крайцване чрез сменяеми
твърдосплавни пластини OMCA, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
„OMCA е пазарен лидер в проектирането и производството на машини за
снемане на фаска и крайцване на листов материал и тръби вече над 50 години. Прилагайки строгите правила за проектиране при машинно фрезоване и
основавайки се на натрупания многогодишен опит и ценни съвети от клиентите, компанията предлага иновативни решения дори за най-взискателните
приложения. Машините са подходящи за обработка на широк спектър от
материали – от алуминиеви сплави до по-твърди материали като Weldox,
Hardox, Armour, Super Duplex, титан и др.“, информираха от Калас Консулт.
От компанията допълниха, че металообработващите машини на OMCA
осигуряват безопасна за операторите работна среда, като елиминират необходимостта от инсталиране на предпазни прегради или екстракторно оборудване за прах и изпарения. Допълнителни предимства на решенията на
италианския производител са ниските нива на шум по време на обработка и
генерирането на лесни за обезвреждане отпадъци, които не оказват вредно
въздействие върху околната среда. Продуктите на OMCA намират приложение в енергетиката, нефтената и газовата индустрия, изграждането на
инфраструктура, съоръжения за съхранение и др.

ТУ-Габрово откри модерен технопарк
На 20 ноември т. г. Технически университет – Габрово откри технологичен парк с модерна научна инфраструктура и високотехнологично оборудване. В рамките му е изграден център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, в който са инвестирани над 23,5 млн. лв. За 1,8 млн. лв. са въведени мерки за енергийна
ефективност чрез соларни панели, монтирани са термопомпени и климатични системи. Обособени са 4 лабораторни комплекса с измервателни уреди и
технологично обзавеждане на стойност 4,2 млн. лв., като инвестициите са
по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Техниката ще се ползва за научно-приложни изследвания в областта на
мехатрониката и чистите технологии, както и за обучение на студенти и
докторанти. Лабораториите ще са достъпни и за бизнес организациите, като
се предвижда част от тях да бъдат акредитирани.

ТИЗ стартира проект за въглероднонеутрални индустриални паркове
Екипът на Тракия икономическа зона (ТИЗ) е в основата на консорциум „Въглероднонеутрални индустриални паркове“ (ВНИП) – стратегически проект в съответствие със Зелената сделка на ЕС за бъдещото развитие на индустриалните зони в България в четири области – Пловдив, Бургас, Габрово и Хасково.
Консорциумът цели създаване на привлекателна инвестиционна и иновационна среда в зоните на участващите общини, намаляване на въглеродните
емисии, подобряване на условията на труд и стандарта на живот. Проектът
е разработен от екипа на ТИЗ, ползвайки съвместната работа с най-голямата научна общност за приложни изследвания в Европа – германският институт Fraunhofer, Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO),
Българската агенция за инвестиции (БАИ) и успешния опит на публично-частното партньорство с девет общини и три клъстера.
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накратко
Вайд-Бул пусна обновения си уебсайт с нов електронен магазин
Вайд-Бул обнови сайта си, като добави и онлайн магазин, обявиха от компанията. Посетителите на сайта ще могат да се запознаят с богатото
портфолио от продукти, които фирмата предлага в над 40 категории.
От Вайд-Бул поясниха, че базата данни с продукти се разширява всеки ден,
като към днешна дата са качени около 25 000 артикула. Навигацията е улеснена с помощта на редица филтри за отделните категории, като това трябва
да помогне на посетителите на сайта в търсенето на подходящия за тях
продукт.
„Надяваме се до края годината да бъде качена голяма част от продуктите
на основния ни партньор, а именно фирма Weidmueller. Посетителите ще
могат също така да разгледат новостите, предлагани от нас, насочени към
промишлената автоматизация и Индустрия 4.0. С времето ще се постараем да изчистим всички малки неточности, които винаги съпровождат старта на една подобна система, и да направим търсенето на продукти и информация пълноценно. Електронният магазин е активен отскоро, а вече се радваме на поръчки от текущи и нови клиенти от цяла България“, споделиха от
Вайд-Бул.

Нестле инвестира 23 млн. лв. във фабриката си в София
Нестле България инвестира още 23 милиона лева във фабриката в София
през 2020 г. Компанията показа модерна роботизирана поточна линия за
опаковане на продукцията, която е част от последната инвестиция. Нестле
България получи сертификат клас А за инвестиции от Българската агенция за
инвестиции (БАИ).
Новата роботизирана линия беше представена на виртуално събитие от
изпълнителния директор на Нестле България Петър Стоилов, директора на
фабриката Сара Вуйтене и мениджър комуникации „Югоизточен пазар“ Нели
Ангелова. В събитието се включиха също министърът на икономиката Лъчезар Борисов, посланикът на Конфедерация Швейцария у нас Н. Пр. Мюриел Берсе
Коен и зам.-кметът на Столична община Дончо Барбалов.
„Новата роботизирана поточна линия ще позволи производството във
фабриката на Нестле да бъде по-бързо и ефективно. Инвестирахме в новата
производствена линия за KitKat с цел модернизиране на технологиите, обновихме и дигиталната мрежа, така че всички машини да бъдат свързани в система
за данни и в случай че възникнат проблеми, те да могат да бъдат решавани
дистанционно“, коментира директорът на фабриката Сара Вуйтене.
Новата роботизирана линия пакетира продукцията – първо в единична
опаковка, а след това в кутия и мултипак. На ден Нестле произвежда 2,5
милиона бройки KitKat в София.
Във фабриката на Нестле са ангажирани 571 служители, като средният им
професионален стаж е 14 години. Във фабриката се произвеждат 16 000 тона
или 470 милиона бройки сладкиши годишно.
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накратко
Microchip представи нови SiC диодни силови модули за автомобилостроенето
Microchip представи нови силови модули за 700 и 1200 V с Шотки бариерни диоди (SBD), базирани на силициев карбид (SiC). Те са ориентирани към
приложения в електрическите превозни средства и съответстват на строгите стандарти за качество в автомобилостроенето, осигуряващи най-високи нива на надеждност и устойчивост.
Новите силови прибори, сертифицирани по стандарта AEC-Q101, намаляват значително разходите за разработка, като премахват необходимостта
от отделни външни защитни компоненти, благодарение на върховите си
работни характеристики в условия на лавинен пробив.
„Като дългогодишен доставчик за автомобилната промишленост Microchip
постоянно разширява своето портфолио от решения в областта на автомобилната силова електроника, превръщайки се в лидер при електрическите
превозни средства“, отбеляза Леон Грос, вицепрезидент „Дискретни компоненти“ в Microchip.
Компонентите със SiC Шотки диоди, предлагани от Microchip, преминават тестове за устойчивост над нивата, гарантиращи дългосрочна надеждност, и, за разлика от други налични продукти, не влошават параметрите
си при екстремни условия, което удължава експлоатационния цикъл на приложението. Силовите модули със SiC Шотки диоди според компанията показват приблизително 20% по-добър резултат от конкурентните изделия
в тестовете за устойчивост срещу индуцирани напрежения при комутация
(UIS), както и едни от най-ниските токови загуби при повишена температура.

Messe Duesseldorf отмени две изложения през декември
Заради втората вълна от коронавирус в Европа Messe Duesseldorf обяви, че
отменя две търговски изложения – Valve World Expo и Wire and Tube, които
трябваше да се проведат през декември т. г.
Следващите издания на тези две изложения трябва да се проведат по план
през 2022 г. в Дюселдорф, а от Messe Duesseldorf уточниха, че въпреки това
решение, събитията, които са планирани за 2021 г. ще бъдат осъществени
и подготовката им продължава.
„Заради последните решения на централната и местните власти в Германия, търговските изложения и панаири не могат да функционират до края на
ноември т. г. Това означава, че последните събития за годината, планирани
за провеждане в присъствена форма в Дюселдорф, няма да се състоят. Съвсем
доскоро смятахме, че мерките, които сме взели за ограничаване на инфекцията са напълно подходящи и адекватни, тъй като те получиха висока оценка
от властите и участниците в изминалите събития, но сега и те няма да са
достатъчни“, коментира Волфрам Динер, президент и главен изпълнителен
директор на Messe Duesseldorf.

ТУ-София стана на 75 години
На 24 октомври т. г. Технически университет – София отбеляза 75 години
от основаването на учебното заведение. Началото на историята поставя
създаденото през 1942 г. Висше техническо училище, което през 1945 г. със
закон е трансформирано в Държавна политехника с два факултета. 20 години
по-късно политехниката се преименува на Висш машинно-електротехнически
институт (ВМЕИ), който през 1995 г. се преобразува в Технически университет – София.
ТУ-София е оценен с най-високата степен на институционална акредитация
– 9,56 за периода 2018 – 2024 г. и понастоящем в него се обучават около 11
000 студенти в различни степени и специалности, както и 770 чуждестранни
студенти от над 45 държави. В структурата му влизат 14 факултета, 3 от
които чуждоезикови – немски, английски и френски, 2 клона в Пловдив и Сливен
и 3 колежа. Към ТУ-София функционират и 2 професионални гимназии.
От тази година ТУ-София е част от Европейските научни мрежи, като
един от осемте учредители на Европейския технологичен университет (EUt+),
създаден с цел насърчаване на европейските ценности и идентичност и найвече постигане на революция в качеството и конкурентоспособността на
европейското висше образование.
За тези 75 години над 120 000 студенти са завършили успешно висшето
си образование в ТУ-София. Признание за високите резултати в научно-изследователска дейност в ТУ-София са 5000 защитени патента и одобрени полезни модели. 26 са учените, удостоени с почетната степен „Доктор хонорис кауза“.
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накратко
Проучване на ПАРА показа забавяне на процесите на автоматизация у нас
Изследване на процесите на автоматизация в българската индустрия,
организирано от Асоциацията по роботика и автоматизация (ПАРА), показа
забавяне, причинено от коронавирус пандемията. В проучването са участвали 32 компании, сред които производители на автомобилни компоненти,
електроника, машини и др. Резултатите от анкетата „Ролята на автоматизацията в българската индустрия“ бяха представени на Robotics Strategy
Forum 2020. TLL Media подкрепи инициативата като медиен партньор.
Резултатите сочат следното: 41% от компаниите заявяват, че пандемията е забавила процеса на автоматизация при тях, а при 9% автоматизацията е била отложена. При 38% няма негативно влияние, при 19% пандемията
е ускорила автоматизацията. Компаниите, при които този процес се е ускорил, са основно от химическата индустрия, както и производители на датчици за умен дом и микроелектроника.
44% от тези 32 компании планират да внедрят софтуерна и дискретна
автоматизация – това са фирми от производството на автомобилни компоненти, козметика, машиностроене, производство на бяла техника, автоматизация и занимаващи се с енергийна ефективност дружества.
Компаниите заявяват, че използват 219 робота, от които 202 се използват в производствения процес. 46% от тях или 92 робота се използват в
четири фабрики за автомобилни компоненти.

Онлайн платформа на ЕБВР помага на малките компании
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обнови интернет платформата Know How Academy, специално разработена в помощ на
микро и малки компании в 30 държави, включително и България. Обученията
са безплатни, като участниците трябва да завършат всичките пет модула,
за да получат сертификат. Модулите са посветени на управление на кризата, предизвикана от коронавирус пандемията. Потребителите на платформата имат възможност да участват в кратки интерактивни обучения с
въпроси, практически насоки и средства за бизнес планиране. Освен това Know
How Academy предлага и видео записи на експерти от различни сектори, които
споделят своя опит в управлението по време на криза, информация за местни
източници за финансова подкрепа, допълнителни ресурси от водещи организации и др. Платформата е достъпна от всички видове устройства, като
работните езици са английски, арабски, украински, турски и руски.

30 млн. евро са инвестирали пивоварите у нас в екологични решения
За последните 5 години производителите на бира в България са инвестирали приблизително 30 млн. евро в екологични и иновативни решения, които
имат за цел да намалят потреблението на ресурси и да подобрят екоотпечатъка на индустрията. Това стана ясно на Форума за устойчивост, организиран от Пивоварите на Европа в Брюксел. Събитието се проведе онлайн,
като в него участваха и представители на Съюза на пивоварите в България
(СПБ). В сравнение с 2015 г. предприятията от пивоварната индустрия в
България отчитат намаляване на потреблението на вода с 4 - 6% и с 8 - 10%
редуциране на потреблението на електроенергия, необходимо за производство на 1 хектолитър бира. Големите пивовари у нас са постигнали също
90% биологично пречистване на отпадъчните води, инвестирайки в анаеробни инсталации, позволяващи производството на биогаз, който може да се
използва като алтернативно гориво.

Стартира проект за подобряване на ВиК инфраструктурата в Смолян
Стартираха строително-монтажните работи по „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общата му стойност е 91 315 975,97 лв.,
от които финансирането от ОПОС е 68 236 106,39 лв., националното съфинансиране – 10 235 416 лв. и съфинансиране от ВиК-Смолян – 8 253 195,69 лв.
Целта е да бъдат решени проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на Смолян, и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Основните дейности, предвидени в рамките на проекта, са реконструкция на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок, изграждане на
нова водопроводна мрежа и зониране на мрежата, изграждане на нова канализационна мрежа и др. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде подобрено водоснабдяването на града, ще бъдат намалени загубите на вода във
водопреносната мрежа и ще бъде увеличен събираният и третиран товар на
замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти.
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интервю

Гъвкавостта е важен фактор за автоматизираните
линии в козметичната индустрия
Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална
асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК),
пред сп. Инженеринг ревю
Бихте ли споделили с читателите на Инженеринг ревю какво е нивото на автоматизация
в бранша и доколко производителите в България са склонни
да автоматизират производството си или да надградят
съществуващи автоматизирани системи?

БНАЕМПК обединява 108 компании
в бранша, сред които производители и търговци на етерични масла,
производители и дистрибутори на
парфюмерия, козметика, тоалетни
принадлежности, производители и
доставчици на суровини, опаковки и
оборудване. По наши наблюдения нивото на автоматизация в бранша у
нас е високо и тенденциите показват, че през следващите години
можем да очакваме допълнителен
ръст в това направление.
Какви съвременни системи за
автоматизация използват
представителите на отрасъла
в страната?

В най-престижните и големи фир-
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ми от бранша са внедрени ERP и MES
софтуерни системи, отговарящи за
контрола, изпълнението и отчета на
всички дейности по производството
на продукта – от поръчката до продажбата на готовия продукт. Разпространена практика е и производствените линии да са с автоматични машини за пълнене, картониране,
кашониране и палетизиране.

на на форматни части или изобщо да
не е необходима такава.

Според Вас какви технологични решения е нужно да бъдат
внедрени в процесите на дозиране и пълнене, за да се увеличи
добавената стойност в производството?

Пред какви затруднения е изправен един производител при избора си на решение за автоматизация на дозиращите и пълнещите линии и какви съображения
трябва да вземе предвид, за да
бъде оправдана инвестицията в
максимална степен?

Безспорно са необходими решения,
които да осигурят възможност за
свеждане до минимум на нуждата от
участието на т. нар. „настройчици“
в подготовката на линията за производство. От съществено значение за
нарастване на добавената стойност
и повишаване на конкурентоспособността на фирмите в козметичната
индустрия е линиите да разполагат с
възможност за автоматична промя-

Ключов фактор, който трябва да
се вземе предвид при избора на оборудване, е то да предоставя опция
всяка една автоматизирана линия да
запази своята гъвкавост и възможност за дребно и за средно серийно
производство. В противен случай се
рискува да бъдат загубени по-малките и средните клиенти, които са
съществена част от базата на
българските компании в сектора.
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Стремим се към новостите
в индустриалното опаковане
Станислав Арсов, управител на Старс Трейдинг,
пред сп. Инженеринг ревю
Старс Трейдинг е изцяло българска компания с
дългогодишен опит в сферата на индустриалното
опаковане. Моля, разкажете повече за дейността,
натрупаната през годините експертиза и визията за бъдещо пазарно развитие на фирмата?
Стартирахме преди 10 години в Шумен, с основна дейност
предлагане на машини и консумативи за индустриално опаковане, като тогава обхващахме предимно Североизточна България. През годините се утвърдихме като надежден партньор и
желан доставчик за редица предприятия от най-разнородни
отрасли. Изградихме свои търговски представителства в Пловдив и Сливен и към днешна дата покриваме по-голяма част от
страната. Правим много стриктен подбор на нашите доставчици, за да можем да предложим най-актуалните и иновативни
продукти на нашите клиенти. Благодарение на тяхната подкрепа и натрупан опит днес имаме самочувствието да консултираме нашите клиенти за най-практичния метод и консуматив за опаковане. Поради тази причина към момента фирмата
се разпознава като надежден доставчик и търсен партньор.

осигуряват на нашите клиенти по-стабилна опаковка на много
по-добра цена. В същото време генерират над 50% по-малко
отпадъци и допринасят за опазването на околната среда. Клиентите ни са опитни професионалисти, които имат собствени критерии или следват установени процедури при избора на
опаковъчни материали. Това, което ние, заедно с тях, се стремим да постигнем, е подобряване на текущата ситуация. Това
може да се изрази в общо и значително намаляване на количеството използвани опаковъчни материали при същата или подобра осигуреност на товарите. Винаги съветваме клиента, че
не най-ниската цена за закупуване на оборудване води до спестяване на средства в дългосрочна перспектива. Нашето основно предимство е именно това, да направим обосновка на предложението към клиента, пресмятайки как инвестицията за
оборудване би спестила средства не днес, а утре. Ние като
специалисти винаги се стремим да следваме трендовете на
бранша, който представляваме, имаме стремеж за новостите.
Новите опаковъчни наноматериали са разработени със силна
екологична насоченост, като чрез използването им се намаляват наполовина количествата на изхвърляните от фирмите
отпадъци. Както винаги казваме, посоката е една и тя е спестяване, но не за сметка на качеството, а на интелигентното
планиране.

Какви са предимствата на Старс Трейдинг, които карат клиентите да предпочетат Вашите
услуги пред тези на други конкурентни фирми в
сферата на опаковъчното оборудване и какъв е
ключът към успешното установяване на дълготрайни партньорства?
За нас дългосрочното партньорство е много важно. Голяма
част от клиентите ни са с нас още от самото начало, а с новите започваме партньорство много често след препоръки от
дългогодишни наши клиенти. Разглеждаме всеки клиент поотделно, защото всеки си има своите особености и нужди. Голямо
наше предимство е това, че поддържаме постоянни складови
наличности и срокът ни за реакция е максимално кратък. Не на
последно място са и конкурентните цени. Служителите ни са
изключително клиентски ориентирани и винаги се стремят да
предложат качествено опаковане, съобразено с конкретната
необходимост. Случва се клиент да се обърне към нас за консуматив за опаковане, който не е от портфолиото ни, точно
поради това, че има доверие в нас и желае да получи най-доброто решение именно от нас.

Кои са най-важните критерии, които бихте препоръчали на един производител да съблюдава при
избора си на оборудване за опаковане с фолио и
консумативи, за да постигне оптимално висока
производителност?
Това е един от най-бързо развиващите се сегменти и тенденцията е стандартните фолиа за палетизиране да бъдат
заменени от високотехнологични такива. През последната година съсредоточихме усилията си в презентирането и използването на точно такива иновативни продукти - многослойни
ултратънки NANO стреч фолиа. NANO стреч фолиото има 31
слоя и се произвежда по уникална технология. В комбинация с
подходяща машина за опаковане тези фолиа могат да бъдат
предварително разпънати до над 300% , като по този начин
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Индустриални
системи за
опаковане с фолио
О

паковането с фолио намира
множество приложения в съвременната индустрия, включително в
първичното, вторично и третично
пакетиране на широк асортимент
от хранителни и нехранителни изделия. С помощта на специализирани
фолиращи системи даден продукт
може да бъде поставен в индивидуална опаковка, няколко единични опаковки да бъдат комбинирани в пакет,
а големите палети и мастърбоксове
да бъдат увити в еластичен опаковъчен филм, за да бъдат по-компактни
и защитени при транспорт. Различните типове оборудване в сегмента
обхващат ръчни, полуавтоматични
и автоматични машини, модели с
въртяща се платформа и въртящо се
рамо, орбитални, за хоризонтално и
вертикално опаковане и др. Те могат
да бъдат използвани самостоятелно,
в края на производствената линия,
както и като част от напълно автоматизирана работна станция. С цел
максимално удобство, ефективност
и производителност машините за
опаковане с фолио често разполагат
с вградени спомагателни електрически, електромеханични и електронни системи за подаване, позициониране и рязане на материала, спирачни устройства, броячи и т.н.
Индустриалните системи за опаковане с фолио работят с богат
набор от материали с разнообразни
механични свойства, включително
термосвиваемо, стреч и алуминиево
фолио, опаковъчни филми от поливинил хлорид, полиетилен, полиолефин
и т. н. С оглед на нарастващото
търсене на пакетирани храни и про-
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дукти в глобалния съвременен свят,
както и на повишаващата се потребност от защитни опаковки в
условията на пандемия, фолиращите
системи се превръщат в атрактивна инвестиция за множество промишлени производители. Технологичното развитие и на този пазар категорично се дефинира от четвъртата индустриална революция и
стремежа към повишаване на степента на автоматизация, внедряване на роботи, интелигентни решения за управление и др.

Технологично развитие
Световната опаковъчна индустрия непрекъснато търси все по-ефективни решения, гарантиращи безупречното качество, сигурност и бе-
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зопасност на продуктите. Опаковането с фолио се налага като по-добра алтернатива на хартиените и
картонените опаковки, както и на
предварително проектираните пакетажни решения поради своята изключително висока гъвкавост по отношение на формата, размера, броя
и вида на опакованите изделия,
възможностите за използване на
широк асортимент от материали
с различни бариерни свойства, здравина, еластичност и разтегливост
– в зависимост от приложението.
Огромното разнообразие от стационарни, портативни и дори самоходни роботизирани машини за опаковане с фолио с различни размери и
капацитет позволява покриването
на изискванията на множество прак-
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тически приложения в хранителновкусовата промишленост, производството на напитки, химическата,
козметичната и фармацевтичната
индустрия, автомобилостроенето,
електрониката, строителния сектор и т. н.
По данни от актуално проучване
на Persistent Market Research глобалният пазар на оборудване за опаковане със стреч фолио е в размер на
над 758 млн. щатски долара през
2018 г. и се очаква почти да се удвои до края на 2026 г., достигайки
повече от 1,35 млрд. долара. Анализаторите предвиждат устойчив годишен темп на растеж за посочения
период от 7,5%. Като водеща тенденция те отбелязват масовия преход от машини за опаковане с термосвиваемо фолио към пакетиращи
системи за стреч фолио поради повисоката гъвкавост на последните.
Сред водещите типове системи за
опаковане с фолио са тези с въртяща се платформа, моделите с въртящо се рамо и роботизираните решения. Макар и най-традиционни, машините с въртяща се платформа остават и най-популярни сред потребителите, а маркетолозите очакват
делът им от общия пазар на оборудване за опаковане с фолио да достигне 58,8% до края на 2026 г.
Изцяло автоматичните системи
са все по-търсени в различни отрасли на индустрията, показва още проучването. Полуавтоматичните модели все пак запазват първенство,
като маркетинговите специалисти
предвиждат делът им да надмине
69% до края на прогнозния период.
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Водещо приложение е хранителновкусовата индустрия, следвана от
фармацевтичната промишленост.
Само в ХВП ще бъдат реализирани
продажби на индустриални системи
за опаковане с фолио на стойност
над 355 млн. щатски долара в периода 2018-2026 г., смятат още експертите от Persistent Market
Research.

Типове машини
Автоматизираните опаковъчни
системи могат самостоятелно да
повдигат обекта, който подлежи на
опаковане (единично изделие, пакет,
кашон, палет и т. н.) и да го поставят в зоната за пакетиране (на платформа), където той бива автоматично опакован според настройките
на системата за управление. За доставянето и преместването на опакованите единици може да се грижи
някакъв вид подемно-транспортен
механизъм, конвейер или пък робот.
В полуавтоматичните системи
тази и редица други дейности обикновено се извършват от човек (ръчно
или чрез високоповдигач например),
но при компромис със скоростта на
работа, повторяемостта и безопасността. При изцяло автоматичните
системи не са необходими прекъсвания и почивки, всеки продукт се придвижва незабавно към следващия
етап на поточната линия, а тежките или едрогабаритни изделия, пакети и палети не носят риск за здравето на оператора.
В зависимост от мащаба на производството, продуктовата програма и това как са ситуирани отдел-

ните работни станции, предприятията могат да инвестират в стационарни опаковъчни машини, модулни
модели за интегриране в поточна
линия чрез конвейерна лента или друг
транспортен механизъм, както и в
по-компактни мобилни решения,
включително самоходни роботи с
интелигентно управление. Модерните системи на пазара могат да
бъдат оборудвани с микропроцесорно управление, тъчскрийн командни
панели и/или набор от спомагателни системи за улесняване и координиране на опаковъчния процес, включително електромагнитни спирачки,
режещи и подаващи устройства (с
моторно задвижване и ролков/валов
механизъм), електронно управление
на зареждането, системи за предварително разтягане на фолиото, брояч на намотките, електронно управление на натоварването и т. н.
Сред най-популярните в практиката системи за опаковане с фолио са
машините с въртяща се платформа.
Те могат да бъдат както стационарни, така и мобилни. Обектът на опаковане се поставя върху платформата, която се върти с определена
скорост, докато статична система
или диспенсър (цилиндър с шпула
стреч фолио) развива опаковъчния
филм, който се намотава около обекта даден брой пъти в зависимост от
свойствата на материала и приложението. При по-голяма височина на
обекта платформата може да се
движи нагоре и надолу с цел плътното му покриване с опаковъчен филм.
Друг вариант са конфигурациите,
при които товарът остава статичен, а диспенсърът се върти около
него. Тези модели са подходящи както за леки и крехки обекти, така и
за високоустойчиви на механично
натоварване продукти и изделия,
както и за едрогабаритни и тежки
товари.
Т. нар. поточно-опаковъчни машини, които са предназначени за хоризонтално или вертикално опаковане,
позволяват съчетаване на няколко
технологични операции (например
пълнене, дозиране, опаковане, вакуумиране, запечатване) на една станция, част от поточната линия. Обикновено те разполагат с допълнителни теглоизмервателни, дозиращи,
пълначни и запечатващи устройства, които правят възможно излизането от машината на готов продукт в еднакви единични дози, например в пакет тип „възглавница“ или
друг тип плик от ролка фолио. Моде-
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лите с интелигентно управление
могат да внасят промени в програмата за формоване на пакетите,
задавайки различни форми и размери
според конкретния продукт, който
ще се опакова. Орбиталните машини за опаковане с фолио са предназначени най-общо за дълги и плоски
обекти или такива с нестандартна
форма, включително тръби, профили,
дограми и т. н.
Освен по метод на пакетиране,
предлаганите на пазара решения за
опаковане с фолио се отличават по
своето тегло и размери, мощност и
производителност, скорост на
въртене, намотки или брой цикли в
минута, брой палети с едно зареждане, минимален размер и тегло на
товара, максимална височина на товара, дебелина на фолиото, максимално тегло на ролката и т. н.
Сред най-иновативните индустриални системи за опаковане с фолио безспорно са самоходните опаковъчни роботи – гъвкаво, компактно и мобилно решение за цеховете,
в които монтирането на голяма
стационарна опаковъчна машина не
е възможно поради липса на пространство. Вместо транспортиране на палетите, подлежащи на опаковане, до машината, роботът се
придвижва на собствен ход до съответния товар. За разлика от системите с въртяща се платформа, при
повечето модели съвременни роботи за опаковане с фолио размерите
на палетите, а също и тяхното
тегло, не представляват ограничение.
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Предимствата на роботизираните системи включват възможности
за опаковане на широк набор от
товари – от леки, нестабилни и чупливи обекти до големи, високи и
тежки палети. Обикновено тези решения разполагат с функции за предварително разтягане на фолиото,
например с 250, 300 или 350%.
Възможно е задаването на различни
програми според товара и приложението, като броят на намотките,
това колко стегнато да се навива
филмът, скоростта на опаковане и
предварителното разтягане подлежат на ръчно или автоматично управление.
Фотосензор се грижи за измерване височината и габаритите на
товара, а електромагнитна система – за функцията за предварително
разтягане и цялостния процес на
опаковане. Роботите в този сегмент обикновено се захранват с акумулаторна батерия, която издържа
около 8 часа непрекъсната работа с
едно зареждане. Основно предимство на роботизираните пред конвенционалните системи за опаковане с фолио е тяхната многократно
по-висока безопасност благодарение
на интегрираните функции за самодиагностика, аварийно спиране, антиколизия и т. н.

Стреч фолио
Стреч фолиото – еластичен и
разтеглив прозрачен опаковъчен
филм, е най-популярният материал,
използван в сегмента. В съвременната индустрия се предпочита рабо-

тата с него да се извършва посредством автоматизирано оборудване
поради изискванията за икономичност, прецизност и повторяемост
на опаковъчните операции в съчетание с висока производителност.
Стотици хиляди компании по цялото
земно кълбо опаковат в стреч фолио
милиони палети и други продукти и
товари всеки ден.
Стреч фолиото може да бъде безцветно или оцветено, с различна
степен на прозрачност, дебелина,
разтегливост, здравина на опън, натиск и скъсване. Най-често използваните за производството му материали са PVC (поливинил хлорид),
полиетилен и полипропилен. В съвременната промишленост все по-масово се използва т. нар. LLDPE филм
от линеен полиетилен с ниска
плътност.
Най-популярни са приложенията на
стреч фолиото в ХВП, козметичната и фармацевтичната индустрия,
електрониката, производството на
електрическо оборудване, текстилни изделия и т. н. Често използвано
е и в бутилиращата промишленост,
където се използва за изработката
на опаковки за единични дози и обединяването на няколко бутилки в
стекове например. В сегмента на
потребителските стоки този тип
опаковъчен филм се използва и в производството на самозалепващи се
етикети, опаковъчни ръкави и тунели, чували, предварително формовани пликове, пакети и т. н. Във фармацията със стреч фолио вторично се
опаковат различни типове контейнери, включително пластмасови и
стъклени шишенца и бутилки, кашони и т. н.
Експертите изчисляват, че през
изминалата 2019 г. най-популярното
приложение на стреч фолиото е хранително-вкусовата промишленост,
чийто дял от общия пазар е достигнал повече от 40%. Водещи продуктови сегменти са полуфабрикатите,
замразените храни, снаксовете, сладкарските и тестените изделия. С
нарастващ потенциал да стимулират допълнителен ръст на пазара са
месните продукти, плодовете и зеленчуците и рибата, отчитат още
анализаторите.
Сред предимствата на разтегливите опаковъчни филми са тяхната
относително ниска цена и отличните им свойства да осигуряват стабилност и защита на разнородни по
форма, размери, височина и състав
палети, пакети и товари.
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Видове стреч фолиа
Най-общо в индустрията се използват два вида разтеглив опаковъчен
филм според технологията на производство – произведен чрез леене или
раздуване. Първият метод осигурява
равномерна дебелина и по-висока надеждност при осигуряване на тежки
и нестандартни товари и затова е
все по-предпочитан в практиката.
Сред другите му предимства са поголямата му прозрачност, устойчивост на скъсване и възможност за
опаковане на товари с голямо тегло.
Фолиата, произведени чрез раздуване, традиционно се предпочитат в
приложения, в които е необходима поголяма издръжливост на пробиване и
продупчване.
В зависимост от техническите
характеристики разграничаваме
стандартно стреч фолио, инженерен
стреч филм и предварително разтегнат вариант. Стандартният материал се предлага във всякакви формати, ширини и размери и може да
обхване практически всяко потребителско и индустриално приложение.
Инженерното фолио се отличава с
поне два пъти повече слоеве в сравнение с конвенционалната икономична версия. Целта е постигане на поголяма здравина, по-малък брой намотки и по-безшумна работа (стреч
фолиото, произведено чрез раздуване, традиционно издава шушкащ звук
при опаковане).
Предварително разтегнатият
филм е по-фин и тънък от стандартния вариант. Предимство при него е
възможността за по-бързо намотаване (елиминиран е етапът по машинно разтягане в момента на опаковане), необходима е по-малка сила
и е лесно да се покрие цялостно даден палет с по-малко на дължина
материал. Този материал осигурява
отлична сила на задържане на отделни обекти заедно, отличава се с лепкавост, която помага на всеки слой
да се захване неподвижно за предишния и да предотврати разместването и т. н.
Проучванията сочат, че работата с предварително разтегнатото
е по-лесна и ергономично издържана
за операторите на полуавтоматизирано опаковъчно оборудване в
сравнение със стандартния вариант. В допълнение този материал е
изключително устойчив на скъсване
и сцепване. В практиката около 25%
от стандартното стреч фолио се
губят в процеса на опаковане поради късане и необходимост от пре-
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покриване на една и съща част от
палета.

Термосвиваемо и
алуминиево фолио
Термосвиваемото фолио се произвежда от пластичен полимерен
филм. Прилагането на топлина върху
материала води до неговото свиване върху обекта на опаковане. Така
фолиото заема формата и размерите на товара, плътно обхващайки го,
обикновено от всички страни. Топлината може да бъде приложена чрез
електрическо или газово ръчно/стационарно устройство, подобно на
пистолет или сешоар. Друг вариант
е опакованият обект да премине
през топлинен тунел или конвейер.
Термосвиваемата опаковка може да
се свие едно- или двупосочно, като
обикновено се поставя върху продукта и в последствие се активира чрез
автоматизирано оборудване.
Традиционно термосвиваемото
фолио се използва като вторична
опаковка върху друг тип пакетиращо средство, например кашон, кутия, палет, стек бутилки, кенчета и
т. н. Цел на вторичното опаковане е
осигуряването на здравина на товара, стабилност, защита от замърсявания и др.
Термосвиваемото фолио се предлага в различни варианти – на ролки,
листове, ръкави, предварително формовани пликове и пакети с отвор за
запечатване. В зависимост от технологията продуктът се поставя в
опаковката или директно върху фолиото, оформя се пакет и се изпраща
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към следващата станция за свиване,
където фолиото заема точно формата на пакетирания обект. Най-използвано в практиката е термосвиваемото фолио, произведено от полиолефин. Продуктите в сегмента са налични в широк асортимент от размери, дебелини, степени на прозрачност, здравини и коефициенти на
свиване. Популярни решения са и фолиата от PVC, полиетилен, полипропилен и др. С цел постигане на специфични механични и бариерни свойства
на термосвиваемите опаковки в хранително-вкусовата промишленост се
използват допълнителни методи
като коекструзия и ламиниране.
Сред предимствата на фолиата
от поливинил хлорид са техните
ниски цени и малкото им тегло в
съчетание с добра здравина.
Друг популярен материал, използван в индустриалното опаковане с
фолио, е алуминият. Неговата ковкост и податливост на пластична
деформация при малка дебелина на
слоя правят алуминиевото фолио
предпочитано средство за пакетиране на различни типове продукти в
индустрията. Отличните му свойства да не пропуска светлина, кислород (който може да доведе до окисляване), миризми, вкусове, влага и
микроорганизми го извеждат сред
водещите опаковъчни материали в
хранително-вкусовата, козметичната, химическата и фармацевтичната промишленост, включително при
т. нар. асептични опаковки за напитки и млечни продукти, които позволяват съхранение без охлаждане.
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Висококачествени решения и
консумативи за промишлено
опаковане от Tallpack Bulgaria
От основаването си през 1998 г. Tallpack International е активна в областта на международния транспорт, палетния
транспорт и системите за манипулиране и опаковане. Сред
основните дейности на компанията са проектирането, доставката и поддръжката на решения за стабилизиране на товари,
палетизиращи системи, машини за опаковане на палети, машини за опаковане със стреч фолио, линии за пълнене на чували
и необходимите за тях компоненти и аксесоари. Tallpack
International е част от Tallgroup, към която принадлежи и
Tallpack Bulgaria, обслужваща територията на Източна Европа от 2011 г. Решенията на Tallgroup намират широко приложение в редица сектори - химическата и фармацевтичната индустрия, металопроизводството, хранително-вкусовата и консервна промишленост, складирането и логистиката, бутилиращата индустрия, в пивоварните, при производството на строителни материали и съоръжения, месни и млечни изделия и др.

Надеждни системи за опаковане със стреч
фолио Tallwrapper
Tallpack Bulgaria предлага широка гама машини за ефективно опаковане на продукти със стреч фолио. Портфолиото обхваща машини за ръчно опаковане, машини с въртяща се платформа, полуавтоматични и автоматични опаковъчни машини
с въртящо се рамо, модулни системи и хоризонтални машини
за опаковане със стреч фолио. За приложения с много по-висок
капацитет офертата на Tallpack Bulgaria включва и разнообразни машини "стреч худ" за опаковане на готови палети. В
допълнение специалистите от Tallpack Bulgaria предлагат и
консултации при избора на най-подходящата машина за опаковане с фолио спрямо изискванията на всеки клиент.

Изключителна гъвкавост с роботите
Tallmotion
Роботите от фамилията Tallmotion са разработени с найсъвременните и най-надеждни технологии. За да покрият потребностите на всяко специфично приложение, роботите трябва да поддържат различно ускорение и товароносимост. Моделите роботи от серия Tallmotion са подходящи за широк диапазон от приложения, както и за разнообразни изисквания за производителност. Специалната им конструкция дава възможност
за лесно добавяне на различни модули, програмиране и поддръжка.
Tallpack Bulgaria предлага широк спектър модели с различна
товароносимост от 6 до 800 кг. Благодарение на намалените
габарити и поради новата кинематика, работната площ е поголяма, а безчетковите двигатели с енкодери повишават прецизността на позициониране. При серия RACER гарантираната прецизност е 0,02 мм, а при серия SPECIAL до 0,20 мм.
Повечето модели разполагат с 6 оси за движение, някои могат
да се инсталират на стена или дори на тавана. Възможна е
изработката на определени модели от карбон, като по този
начин се осигурява издръжливост на механично натоварване и
устойчивост на химикали, както и олекотяване на конструкцията, което значително облекчава работата на моторите.

тичност, по-добра устойчивост на пробиване и задържащи сили.
Висококачествената суровина и 33-те слоя на фолиото придават здравина както по дължина, така и по ширина на ролката.
Всичко това гарантира стабилност и сигурност на опакованите палети и едновременно с това осигурява възможност на
клиентите за реализиране на значителни спестявания.
Предимства:
• Значително по-голяма еластичност според вида на използваните машини ние можем да предложим стреч фолио,
което се разтяга до 400%
• Отлични оптични свойства изключителна прозрачност
на фолиото за лесно разчитане и сканиране на етикети и
баркодове
• Нисък коефициент на линейно разширение при висока температура
• По-висока термоустойчивост
• По-добри бариерни свойства
• Устойчивост на органични разтворители
• Без съдържание на вредни добавки и тежки метали
Вие получавате:
• По-голяма сила на обтягане за по-добра защита на продуктите от разместване
• По-малко отпадъчен материал и съответно по-ниски разходи за рециклиране
• Един леплив слой, което предотвратява слепването на вече
натоварените за транспорт или складиране палети и нарушаване на опаковката им
• Повече метри стреч фолио на ролка
• Ниска консумация на фолио за опакован палет
• Гарантирано по-стабилни палети и по-малко загуби от
транспортни щети

Ненадминати характеристики на фолиото
чрез специална нанотехнология
Tallpack Bulgaria предлага произведено по нанотехнология
стреч фолио, което се отличава с голяма разтегливост, елас-
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www.tallpack.bg

ноември 2020

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2020

21

фирмена публикация

Intel Atom x6000E най-доброто
от няколко свята
Intel Atom x6000E с кодово име Elkhart Lake (EHL) е най-новият член на процесорната фамилия
и открива възможности за широк спектър от индустриални приложения. Системата върху
чип (SoC) включва множество входно-изходни интерфейси, които досега липсваха в Intel SoC.

Берни Естерман,
мениджър
бизнес развитие Intel
в Rutronik
Ядрото на процесора Intel Atom
x6000E е двучипово, интегрирано в
BGA корпус с размери 35х24 мм. Процесорът е базиран на 10-nm технология и има четири Tremont ядра с
1,5 MB L2 и 4 MB LLC кеш. Това води
до 1,7 пъти по-висока производителност на всяко ядро и до 1,5 пъти повисока многоядрена производителност в сравнение с архитектурата
Apollo Lake на Intel при аналогично
термично разсейване.
Графичният модул с UHD резолюция на Intel има двойно по-висока производителност и поддържа максимална разделителна способност
4kp60 на до три дисплея едновременно. Контролерът на паметта поддържа DDR4/LPDDR4 с до 32 GB и
4267 MTs. Чипсетът Platform Controller Hub (PCH), базиран на 14-nm

технология, е свързан с 4GT чрез бърз
интерфейс. В допълнение към обичайните компютърни В/И интерфейси,
PCH предлага множество допълнителни, които досега не са били налични в Intel SoC: UART, SPI, I2C, CAN
FD, PWM, за квадратурни енкодери
(QEP) и АЦП – фиг. 1.

Интегрирана корекция на
грешки (ECC) в паметта
Интересна характеристика е интегрираният в паметта код за корекция на грешки (IBECC), който подобрява надеждността, без да е необходима външна ECC памет. Коригираната информация се съхранява
във вътрешния кеш и външни резервирани блокове от паметта. Самата ECC проверка е незабележима за
потребителя. Тя може да бъде активирана за области от външната DDR
памет с високи изисквания за сигурност и надеждност и да бъде деактивирана за други. При активираните области на паметта с ECC нама-

Фигура 1. Intel Atom x6000E съчетава мощен процесор с Platform Controller Hub (PCH) и
множество интерфейси
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лява честотната лента, но в повечето случаи общото увеличение на
честотната лента на паметта се
балансира в сравнение с Apollo Lake.

Програмируем Services
Engine
Програмируемият енджин за услуги (PSE) е специален модул за разтоварване от процеси, реализиран с
ARM Cortex-M7 с 384 kB сдвоена памет (TCM) и 1 MB L2 кеш, който се
намира в PCH. Той е напълно програмируем от потребителя, като Intel
предлага различни референтни схеми
както в изходен, така и в двоичен
код:
Вграден контролер (EC) Light: Прехвърляне на някои контролерни функции от платформата към PCH, управление на батерията и на температурата.
Външно управление (OOB): дистанционно рестартиране, управление на
стартиране/изключване
Мрежово прокси: мрежова реакция,
събуждане на системата
Изчисления с ниско енергопотребление: поддръжка на функционалност в
реално време, изчисления с нисък DMIP
(по Драйстоун), нискоскоростни В/И
за IoT приложения (като алтернатива на поддръжка от външен микроконтролер)
Сензорен хъб: Понижено натоварване на сензорното приложение и
обединяване на данни при ниска енергоконсумация
Клиентите, които притежават
софтуер, оптимизиран за ARM, могат да използват Zephyr Software
Development Kit (SDK), за да създават,
компилират и прехвърлят собствен
код към PSE.
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Фигура 2. Процесорът поддържа както чувствителни към времето мрежови функции
(TSN), така и координирани във времето изчисления (TCC)

Функционалност в реално
време
Процесорът Intel Atom x6000E има
три интегрирани 2,5 GbE MAC контролера, всеки с TSN функционалност.
Освен това процесорът поддържа технологията на Intel за координирани във
времето изчисления (TCC) – фиг. 2.
Intel TCC предоставя хардуерен механизъм за координиране на различните таймери във всеки IP блок. Intel TCC
Timeliness предоставя хардуерен механизъм за определяне на латентността на пакетите от данни между IP
блоковете. TSN се отнася до набор от
стандарти/спецификации и функции,
базирани на Ethernet мрежи, които
поддържат приложения с високи изисквания за точност във времето.

Функционална безопасност
Intel предоставя цялостно софтуерно решение за Safety Island (SI) енджините в рамките на PCH за реализиране на функционални приложения
за безопасност посредством няколко допълнителни компонента:
Производителност: функции за
сигурност за високоефективни многоядрени системи с ниска консумация
на енергия, високо ниво на интеграция и висока производителност
Сертификация: SIL2/Cat.3 PL d
(стандартно), SIL3/Cat.4 PL e (опция)
Сигурност: пълната техническа
документация подпомага клиентите
при сертифициране на системата
Хардуерна безопасност: интегрирани контролери Safety Island на Intel,
улесняват клиента при внедряването на механизми за сигурност
Софтуер за функционална безопасност: набор от софтуерни компоненти за безопасност, откриващи хардуерни повреди
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Решения за зареждане
Intel предлага нов инструмент за
зареждане (Slim Bootloader) за избрани
Intel платформи, включително серията процесори Atom x6000E. Slim Bootloader е базиран на Linux с BSD лицензионен модел, което значи, че (за разлика от GPL) персоналните настройки не трябва да бъдат копирани.
Интегриран регулатор на напрежение: Процесорът Intel Atom x6000E
е подходящ за различни приложения
извън използването на стандартни
SMARC, Qseven и COMExpress модули.
Едночиповата система предлага
множество В/И функции, които не
могат да бъдат налични в корпуси
със стандартни размери. За да се използват всички тези нови функции,
често е необходимо да се проектират персонализирани решения.
Поддръжка на функционална безопасност: Сложността на хардуерните и софтуерните системи в индустриалната автоматизация расте и
въпросът за отговорността в случай на повреди става все по-важен.
Сигурност за високопроизводителни изчисления: Предоставяне на защитни функции за високопроизводителни, многоядрени модули с ниско
енергопотребление, високо ниво на
интеграция и висока производителност. Интегриран ISI за по-лесно реализиране на механизми за сигурност.
Съкратен период на сертификация: Намаляване на общите оперативни разходи за клиента и съкращаване на времето за сертифициране
в съответствие с международните
стандарти (IEC 61508).
Консолидация и намаляване на разходите: Консолидиране както на критичните за безопасността, така и
на безопасните работни натоварва-
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ния със смесени приоритети на централна изчислителна платформа с
цел намаляване на разходите.
Работни условия и надеждност
при индустриална употреба: Продуктите на Intel са проектирани за максимална надеждност и дълъг експлоатационен живот. Intel предлага гарантирана наличност от 15 години
за EHL процесори. За IoT устройства,
използвани в тежки индустриални
условия, EHL предлага разширен температурен диапазон от -40 до +85°C.
Освен това интегрираната ECC корекция служи за защита срещу повреди в системата, гарантирайки повисока надеждност.
Сигурност и управляемост: Интегрираните основни функции за сигурност са налични във всички серии процесори на Intel. EHL предоставя пълна
референтна архитектура за IoT защита, която показва как интегрираните функции за сигурност могат да
защитят интелигентните устройства, базирани на Intel технология.
AI, DL и машинно зрение: Intel разполага с цялостно портфолио от AI
продукти и средства за оптимизация за стандартни невронни мрежи,
които дават възможност на производителите да преминат в изцяло
нови области на приложение.

Заключение
В допълнение към стандартната
съвместимост с Windows 10, Linux и
много операционни системи в реално време, процесорът Intel Atom
x6000E предлага познати функции за
консолидация на работното натоварване и за виртуализация. PSE, който разполага с множество индустриални В/И интерфейси, може да
изпълнява различни функции, които в
миналото изискваха отделен микроконтролер. TSN управлява прецизно
програмируеми логически контролери и други чувствителни към времето задачи, които не могат да бъдат
изпълнени самостоятелно от системи, базирани на Windows.
Благодарение на големия брой индустриални В/И тази SoC система е
подходяща за оптимизирани по отношение на разходите и функционалността решения, реализирани в недостижими доскоро габарити.
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Интегрални схеми
за контрол
на постоянни
напрежения
Н

Стефан Куцаров

ормалната работа на електронните схеми и устройства изисква техните постоянни захранващи
напрежения да бъдат в определени
граници с цел запазване на параметрите им или/и предпазване от повреда. Това е особено съществено при
ползване за захранване на акумулатори и галванични елементи. Едно от
основните решения за избягване на
това е между източника на постоянно напрежение и захранваната схема (или устройство) да се постави
интегрална схема (ИС) за контрол с
добилото популярност наименование
супервайзор (Supervisor, Voltage Supervisor, Voltage Detector, Voltage Monitor).
Тя прекъсва захранването при прагово напрежение (Threshold Voltage) VTH
извън допустимите граници, а
възстановяването му става автоматично при връщане в границите. В
огромната част от супервайзорни-
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те схеми възстановяването на захранването става при напрежение,
различаващо се от VТН за прекъсване, като разликата представлява
напрежението на хистерезиса
(Threshold Voltage Hysteresis) VHYS .
Целта на наличието му е избягване
на нежеланото многократно включване и изключване около VТН. Независимо от това съществуват и супервайзори без хистерезис. В много каталози супервайзорите са наречени
Microprocessor Supervisor поради наймасовото им приложение, но те се
ползват и за микроконтролери, цифрови сигнални процесори, цифрови
схеми и др. Специфична особеност на
супервайзорните ИС е малката динамика в развитието им и съответно
по-рядката поява на нови модели.
Друга особеност е, че вече се произвеждат твърде малко супервайзори
за контрол на максимално допустимото напрежение. Причината е в
съществуването на по-прости дру-

ги прибори, например електронните
предпазители (eFuse).
В статията са разгледани супервайзорни интегрални схеми, представени след 01.01.2015г.

Същност
Най-простите супервайзори имат
3 извода – два за захранващото напрежение VDD (или VCC) и изход RESET
или OVERLINE RESET (OVRESET). На
него се получава съответно лог.1 или
лог.0, когато VDD намалее до V TH.
Изходът се свързва към входа за нулиране на управляваната ИС с пример
на фиг.1а. Тя е за супервайзори с изходно стъпало един MOS транзистор с отворен дрейн, освен което
има разновидности с вграден резистор и с противотактно стъпало
(push-pull). Входът на управляваната
схема е предвиденият за изключването й. Намаляването на VDD под праговото (означено с VRT) установява
лог. 0 на OVRESET, което се вижда
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от първите две времедиаграми на
фиг.1б. Нарастването на VDD до VTH
трябва да възстанови работата на
управляваната схема, което става
след зададено от супервайзора време tRS от порядъка на няколко стотици ms. Характерни допълнителни
изводи на супервайзорите са показани на фиг.2а, като може да са налични само част от тях. Вход SENSE е
за задаване на VTH от напрежение,
различно от VDD. Входът OVERLINE
MR (OVMR) – от Manual Reset – е за
изключване на управляваната схема
чрез замасен бутон, като при супервайзори с вход MR ключът се свързва
към VDD. Параметърът време на закъснение (Reset Delay Time) tRS е от
достигане от VDD на VTH до включване на управляваната схема. При подаване на лог.0 на OMR изминава
време tMD (няколко десети от ms) до
установяване на OVRESET=0. Това
време трябва да е по-малко от tMR,
през което бутонът остава натиснат. Включването на управляваната
схема става след време tRS от отваряне на контакта на бутона. В част
от супервайзорите tRS е фиксирано
фабрично, а в други се задава по-голя-
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Източник: Diodes Inc.

а

б

Източник:
Texas Instruments

Фиг.1.
а - супервайзор
с 3 извода;
б - времедиаграми за управление чрез изход
OVRESET

Източник: Microchip
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а
Фиг.2.
а - супервайзор с допълнителни изводи; б - каскадно
свързване за последователно включване на няколко напрежения

б

ма негова стойност чрез кондензатор, свързан към техния извод СТ. В
последния случай при липса на такъв
остава фабрично фиксираното tRS. На
фиг.1 и фиг. 2 не е показан съществуващият в някои супервайзори вход EN
за разрешаване на работата им.
Практически всички съвременни супервайзорни ИС са реализирани по
CMOS технология.
Значителна част от ИС, модули и
устройства работят с няколко захранващи напрежения, които при
включването им трябва да се подават едно след друго през определени
интервали от време. Това се осигурява чрез каскадно свързване на су-

первайзори (фиг.2б). Първият супервайзор е без Ст, но при необходимост той може да бъде реализиран.
Логическото ниво на изхода му
OVRESET постъпва на OVMR на втория супервайзор, но нивото на неговия OVRESET се получава след установеното от първия време tRS1. По
аналогичен начин от втория супервайзор след време tRS2 се включва
цифровият сигнален процесор DSP.
Полезно е да се има предвид, че значителна част от супервайзорите
имат вход EN за разрешаване на
работата им.
Обикновено супервайзорите се
предлагат като серия, а разликите
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между моделите в нея са стойността на VТH, работният температурен
диапазон и броят на изводите. Супервайзорните ИС са с малък захранващ
ток, обикновено няколко mA, и малки
размери.

Супервайзори с долен праг
Тези супервайзори са с най-голям
относителен дял и наименованието
им Undervoltage Supervisor показва
прекъсване на захранването на управляваната схема при намаляване на
нейното VDD или на друго напрежение под праговото (Undervoltage
Thresholds) VTH.
Супервайзорни ИС за контрол на
едно напрежение (Single Supply
Supervisor, Single Supply Monitor). Компанията Analog Devices произвежда
LTC2965 с V DD =3,5 – 100 V при
IDD=7 uA, като напрежението VTH се
задава чрез резистори между 3,5 и
98 V. Типичната стойност на хистерезиса е 70 mV. Супервайзорът
PT7M3808G на Diodes Inc. е предвиден за захранване VDD=1,7 – 6,5 V и
консумира IDD=2,8 uA. Чрез резисторен делител неговото VTH се задава
между 0,4 и 5 V при хистерезис 1%
от стойността му. Има входове
OVMR и СТ. Чрез свързан към вход CT
кондензатор времето tRS може да се
задава между 1,25 ms и 10 s.
Серия от 10 супервайзора е
МАХ6443 – МАХ6452 на Maxim
Integrated със захранващо напрежение
между 1 и 5,5 V при консумиран ток
7 uA. Напрежението VTH e в границите от 1,58 V до 4,63 V, като всеки
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от моделите е за едно VTH. Стойността на хистерезиса в mV е 2VTH.
Характерни тук са двата бутона за
изключване на управляваната схема
– единият свързва OVRESET към маса,
а другият към VDD. След задействане
на бутон полученото логическо ниво
на OVRESET остава за време tMR и
тогава се възстановява нивото при
незадействан бутон. Предвидени са
4 стойности на tMR между 1,68 s и
10,08 s, като всеки модел може да
има една от тях, отразена с допълнителна буква в означението му.
Моделът MAX166444US16K/V+T от
серията е за ползване в автомобили
и параметрите му са в съответствие със стандарта AEC-Q100.
Същата компания произвежда и серията от 8 модела МАХ16140 –
МАХ16159. Тя е с VDD от 1,7 до
4,85 V и IDD=0,37 uA, а типични размери на от корпусите са
0,73x0,73x0,5 mm. Тези габарити
определят и наименованието на серията nanoPower Tiny Supervisor. Числа в означението показват коя от 64те стойности на VDD притежава
даден модел. И тук има бутон за
ръчно задействане с буква в означението за една от 8-те стойности
на tMR между 0,217 ms и 2 s.
За V TH=3,08 V e MIC8115 на
Microchip Technology c VDD=1 – 5,5 V и
IDD=5 uA. Този супервайзор има друго
действие при ползване на бутона за
ръчно изключване. Когато захранващото напрежение на управляваната
схема нарасне до VTH, тя не се включва веднага, а след време tRST=1,1 s.

Компанията ON Semiconductor произвежда двете серии супервайзори
NCP304 и NCP305 с VDD=0,8 – 10 V и
IDD=1 uA. Сериите са с VTH между
0,9 V и 1,7 V, като първата включва
21 модела с различни VTH в тези граници, а другата – 9 модела. Стойността а VHYS е правопропорционална
на VDD и е в границите от 45 mV до
235 mV. Texas Instruments произвежда серията LP3407A от 8 супервайзора с VDD=0,95 – 10 V и IDD=0,3 uA.
Стойностите на V TH са между
2,63 V и 4,63 V, като всеки от моделите е с фиксирано напрежение. Хистерезисът е 100 mV за моделите
с VTH между 2,63 V и 2,93 V и
200 mV за останалите. Стойността на времето tRS се задава чрез
кондензатор с капацитет между
10 nF и 1 uF и има стойности 6,2 –
619 ms. Без кондензатор времето
от 50 ms е определено от самия
супервайзор.
Супервайзори за контрол на повече напрежения. Приложенията им
са за ИС с повече от едно захранващо напрежение, както и за такива с
няколко ИС. Броят на контролираните напрежения най-често е 2 или 4, а
наименованията на приборите са
съответно двоен супервайзор (Dual
Cannel Supervisor, Dual Supply Monitor)
и четворен супервайзор (Quad
Channel Supervisor, Quad Supply
Monitor). Съществуват супервайзори
за три напрежения (Triple Channel
Supervisor, Triple Voltage Monitor) и за
повече от четири (More Channel
Supervisor, More Voltage Monitor). Компанията Analog Devices произвежда
двойния супервайзор LTC2966 със
захранващо напрежение VDD =3,5 –
100 V и IDD=7 uA. За всяко от контролираните напрежения има отделен
вход за задаване чрез резисторен
делител на VTH между 1,75 V и 98 V,
както и отделен изход RESET. Едно и
също e VHYS за двете напрежения със
стойност 22 mV.
Двойният супервайзор NJU2103А
на компанията New Japan Radio (NJR)
се захранва с VDD=2,5 – 18 V и има
IDD=280 uA. Изходът OVRESET е общ
за двете контролирани напрежения,
но за всяко има отделен вход и задаване на VTH чрез резистивен делител.
Различо е VHYS за двете контролирани напрежения – 28 mV и 100 mV.
Особеност е задаването чрез кондензатор на продължителността на
импулсите на OVRESET между
0,15 ms и 1,5 s.
Типичен пример за четворен су-
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Супервайзори с горен праг
Приборите от тази категория (Overvoltage Supervisors,
Over Voltage Detectors) все повече се заместват от електронните предпазители (eFuses), което е определящо за

а
Източник: STMicroelectronics

первайзор е МАХ16160 на Maxim Integrated с VDD=1,7 –
5,5 V и IDD=17 uA. За всяко от контролираните напрежения има отделен вход с резисторен делител за задаване на VTH. Стойността му за едно от напреженията е
между 1,76 и 5 V, а за останалите три е 0,5 – 5 V. Хистерезисът е 0,25% от VTH, а един от корпусите на ИС
от серията е тип WLP с размери 1,41x0,848x0,28 mm.
Също четворни супервайзори са петте модела от серията STM6710 на STMicroelectronics. Схемите се захранват с VDD=1,2 – 5,5 V, което напрежение се следи чрез
един от входовете. Останалите три входа са с фиксирани VTH от 1,8 V, 2,5 V и 5 V при различни техни комбинации в зависимост от модела. Предвидена е и възможност за задаването им чрез резисторен делител. Серията е с един изход RESET за всички контролирани напрежения с фиксирано време tRS от 200 ms. Корпусът е с 6
извода и размери 3,05x1,75x1,3 mm.
Серията от четири двойни супервайзора TPS3779 на
Texas Instruments се захранва с VDD=1,5 – 6,5 V при консумация IDD=2 uA. Разликата между моделите на серията
е в широчината на хистерезиса (0,5%, 1%, 5% и 10% от
VTH), като всеки от тях е с прибавена буква в означението. Супервайзорите контролират две напрежения, различни от VDD и подавани на отделни входове. Напрежението VTH на всяко от тях се установява чрез резисторен делител и в границите 0 – 6,5 V.

Източник: Maxim Integrated
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б

Фиг. 3. а - действие на вход WDI; б - свързване на супервайзор и микроконтролер

малкия брой нови модели. Пример за един от тях е серията BD73Hxx-2C на ROHM Semiconductor с VDD между 0,8
и 6 V и консумация IDD=0,27 uA. Тя включва 4 модела с
VТН между 3,46 V и 3,76 V, без хистерезис и има параметри в съответствие със стандарта AEC-Q100.
В съответствие със същия стандарт е серията
TPS3870-Q1 на Texas Instruments с V DD=1,7 – 5,5 V и
IDD=4,5 mA. Тя е предназначена за контрол на напрежение, различно от VDD, подавано на отделен извод SENSE.
Включва 24 модела с VTH между 0,5 и 5 V, за всеки от
които има 5 варианта с хистерезис между 3% и 7% от
стойността на VТН. Възможно е задаване на VТН, различно от това на моделите, чрез външен резисторен делител. Серията е с вход OVMR за изключване с бутон и
вход за задаване на времето tRS за включване на управляваната схема след отпускане на бутона. Всеки от моделите има по 4 разновидности с различно tRS между
50 us и 10 ms, всяка от които има допълнителна буква
в означението. Други стойности на tRS между 1,27 ms и
3,06 s могат да се задават чрез свързване на кондензатор към вход СТ.

Супервайзори за следене на работата на
процесори
В основата на действието им са отдавна известните от изчислителната техника watschdog таймери. Те
следят за появата на неправилното действие на софтуера и много бързо възстановяват работата на компютъра. Прилагането на този принцип при супервайзорите
им позволява да следят работата на управляваната от
тях схема, която най-често е микропроцесор или микроконтролер. Съществуват приложения и за други ИС с
аналогичен основен блок. Работата на тези супервайзори изисква допълнителен вход WDI (от watchdog input) и
само в някои и изход OVERLINE WDO (OVWDO).
Идея за действието на WDI може да се получи от фиг.
3а. При VDD<VTH има логическа 0 на изходи OVRESET и
WDI. След като VDD достигне до V TH на управляваната
схема тя започва да работи и на изхода й, свързан към
WDI, се появяват правоъгълни импулси. Приемането им
от супервайзора става след време tRP (RESET Timeout
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Period) и те постъпват в брояч на супервайзора. Периодично за време tWD (Watchdog Timeout Period) се проверява наличието им, при което не се променя VDD и управляваната схема продължава да работи. След завършване
на tWD броячът се нулира за време tRP и работата
продължава. Същността на свързването на супервайзор
към микроконтролер е дадена на фиг. 3б. Импулсите на
WDI се получават на един от изходите I/O на микроконтролера, а напрежението на изход OVWDO е за включване и изключване на супервайзора. Изходът OVWDO е с
отворен дрейн, което обяснява наличието на резистора
4,7 килоома. Разрешаването на работата на супервайзора става с OVERLINE EN = 0. Поради значителното разнообразие в структурите на супервайзорите твърде различни са описващите действието им времедиаграми.
Сведения за всичко това са дадени в тяхната техническа документация.
Компанията ams (Austria Microsystems) произвежда серията от 7 супервайзора AS1916 без изход WDO. Тя работи с VDD=1,2 – 3,6 V при консумация IDD=5,5 uA. Напрежението на всеки от моделите е фиксирано на стойност между 1,58 и 3,08 V при типични времена
tRP=215 ms и tWD=1,5 s. Серията е с вход MR за бутон.
С WDI и OVWDO е серията РТ7А7611-РТ7А7615 на
Diodes Inc. Един от моделите в нея е за VDD=2,7 – 5,5 V,
два са за 3,3 – 5,5 V и два са за 4,5 – 5,5 V, като всички
са с IDD=10 uA. Всеки от приборите има фиксирано VTH
между 2,63 и 4,03 V и хистерезис 0,8% от VТН. Времената tRP и t WD са съответно 200 ms и 1,6 s. Моделите
имат вход OVMR и специфичен допълнителен вход PFI за
контрол на входното напрежение на захранването на
супервайзора и управляваната схема стабилизатор. Това
позволява ползването на супервайзорите за критични
към захранването приложения.
Серията от 5 супервайзора МАХ16152 nanoPower на
Maxim Integrated с изводи WDI и OVWDO има IDD=0,4 uA
при VDD=1,2 – 5,5 V. Стойностите на VТН са 1,5 V, 1,8 V,
2,5 V, 3,3 V и 5 V при хистерезис 0,4% от VТН. Всеки от
моделите има 5 стойности на tRP между 16 ms и 256 ms
и на tWD между 100 ms и 64 s. Те са с вход OVMR и корпус WLP.
Компанията Renesas произвежда серията ISL88706x
от 4 модела с изводи WDI и OVWDO, VDD=2 – 5,5 V и
IDD=10 uA. Те са с VТН=2,63 V, 2,92 V, 3,09 V и 4,38 V
при хистерезис между 31 mV и 46 mV, пропорционален
на VТН. Стойностите на tRP и tWD са съответно 200 ms
и 1,6 s. Серията е с вход OVMR, вход RFI и изход OVPFO.
При напрежение на PFI до 1,25 V на OVPFO се повтаря
напрежението на PFI, а при по-голямо UPFI на OVPFO се
установява логическа нула.
STMicroelectronics произвежда STM6823 с WDI, захранване VDD=1,2 – 5,5 V и консумация IDD=3 uA. Серията е с
VТН между 2 и 4,63 V и хистерезис 10 mV, като допълнителна буква в означението на даден модел показва стойността на неговото VТН. Времето tRP е 1,4 ms, 200 ms
или 360 ms, също маркирано с буква в означението, а
tWD e 1,6 s. Последният супервайзор TPS3850 на Texas
Instruments е с WDI и OVWDO, захранване VDD=1,6 – 6,5 V
и IDD=10 uA. Полезна за много приложения особеност при
него е поотделното програмиране на минималното и
максималното контролирано напрежение чрез различни
свързвания на три извода. Времето tRP също може да се
програмира между 0,7 ms и 3,227 s, а tWD – от 55 ms до
1,6 s.
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Системи за
автоматизация
на електрически
подстанции
В

исоката експлоатационна достъпност и осигуряването на непрекъсната работа на подстанциите винаги са били сред приоритетите на електроразпределителните
дружества. Възникването на повреда означава прекъсване на услугата
за клиентите, което съответно е
свързано с нежеланото от всяка компания намаляване на приходите. От
самата поява на електрическите системи инженери и оператори се
стремят към събиране на полезна информация за различните устройства
в една подстанция, което да им помогне за оценка на състоянието на
инсталацията, за прогнозиране на потенциални проблеми и в случай на неизправност – за анализиране и отстраняване на повредата възможно
най-бързо, за да се защитят скъпоструващите активи и да се подобри
качеството на предоставяната услуга.
В миналото в подстанциите се
използват механични релета и измервателни инструменти, които рядко
поддържат регистриране на данни и
комуникация. Тогава информацията
за възникналите повреди се събира
предимно в таблици на хартия, което значително усложнява и утежнява процеса на разчитане и анализиране на тези данни. По тази причина
и заради липсата на комуникация
поддръжката и отстраняването на
неизправности е скъп и продължителен процес особено когато се изиск-
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ва изпращането на технически екип
до подстанции в отдалечени и труднодостъпни райони.

Съвременните
подстанции
С появата на микропроцесорната
технология цифровата защита и
устройствата за управление стават по-интелигентни. Новите интелигентни електронни устройства
(IED) могат да събират и записват
информация за множество различни
параметри на една система, да я
обработват благодарение на комплексна логика в рамките на части от
секундата и да вземат решения
относно анормални ситуации, изпращайки команди до комутатори и

прекъсвачи с цел отстраняване на
неизправността.
В допълнение към усъвършенстваната им изчислителна способност,
съвременните устройства в подстанциите могат също да съхраняват информация във вътрешната си
памет за определен период от време и да я подават към различни приложения за детайлно проучване и
анализ. Интелигентните електронни устройства могат да изпращат
данни към локален или отдалечен
потребител посредством различни
типове комуникация. Това дава на
операторите повече гъвкавост по
отношение на това как и кога да се
обработи информацията, за да се
осигури кратък срок за възстановя-
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ване от прекъсване в нормалното
функциониране на подстанцията.
По-големият обем дистанционно
достъпна информация позволява разработването на нови системи за
управление, които значително улесняват операторите в контролния
център. Една SCADA система може
да събира информация от разнообразни интелигентни електронни устройства в електрическата система чрез различни методи на комуникация, след което да ги управлява и
следи посредством редица технологии за визуализация. По този начин,
на база предварително дефинирани
параметри и алгоритми се автоматизира дори мониторингът.
Във всяка една подстанция се внедрява и човеко-машинен интерфейс
(HMI), който предоставя на операторите възможност за управление и
мониторинг на локално ниво. Това
често е необходимо при конфигурация, пускане в експлоатация или извършване на дейности по поддръжката на подстанцията.

Комуникационни
протоколи
Повечето от ранните протоколи
в автоматизацията на електрическата индустрия са патентовани
протоколи, разработени от производителите на устройства. Въпреки че
те работят изключително добре с
устройствата на същия производител, липсата на оперативна съвместимост, в комбинация със зависимостта от определен доставчик, обуславят прехода на електроразпределителните компании към стандартни и отворени протоколи. Като други протоколи, така и тези за автоматизация на подстанции еволюират паралелно с усъвършенстването
на комуникационната инфраструктура. За разлика от бавните и склонни
към грешки по-стари протоколи, новите могат да се справят с различни комуникационни среди, да се
възстановяват от прекъсвания в
комуникацията и да пренасят информация по по-надежден начин. Въпреки
че в автоматизацията на подстанции все още се използват по стари
протоколи като MODBUS, в повечето системи вече са внедрени протоколи като IEC 60870 (Европа) и DNP3
(Северна Америка).
Най-често ползваната архитектура на протокол с автоматизацията
на подстанции е от типа master-slave
(сървър-клиент). При някои протоко-
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ли клиентите също могат да инициират комуникация. Въпреки че традиционните протоколи изискват повече време и усилия по време на конфигурация и пускане в експлоатация, те
са разпространени в автоматизацията на подстанции, защото са лесни
за разбиране, конфигурация и откриване на проблеми.
Стандарт IEC 61850 е приет от
повечето електроразпределителни
дружества като съвременен протокол, който може да се справи с недостатъците на традиционните протоколи. За разлика от по-старите
протоколи, IEC 61850 е по-скоро набор от стандарти, адресиращи различни аспекти на съвременната подстанция, а не просто комуникационен протокол. Той дефинира в подробности стандартен модел за всяка една функция в подстанцията
заедно с комуникационните стандарти, необходими за поддържане на
този модел, както и методите за
свързване на модела с по-ниските
нива на комуникация. IEC 61850 адресира също и хардуерните изисквания за устройствата, предназначени за подстанции. Стандартът
включва и методи за изпитване,
които потребителят може да използва във фазите на пускане в експлоатация и поддръжка на даден
проект, за да се гарантира, че всички устройства функционират в
съответствие с изискванията и
своевременно да се изолират потенциалните проблеми.

Физическа комуникация
Свързаността към подстанцията
и получаването на ценна информация
от дистанционните устройства
винаги са били сред предизвикателствата, пред които са изправени
системните проектанти. Не всички
подстанции са с еднаква големина
или значимост. Много от тях се
намират в отдалечени райони, където комуникацията може да се окаже
най-големият проблем по отношение
на мониторинга на подстанцията.
В миналото, когато повечето устройства имат много ограничени
възможности за комуникация, мониторингът се осъществява с помощта на модеми. Първоначално се използват полеви геитуей устройства, които концентрират получаваната от серийните устройства
информация и я изпращат към сървър
посредством модем въз основа на
предварително зададен времеви гра-

фик. Концентрирането на информацията подобрява комуникацията и
намалява разходите, тъй като комуникацията по този начин е по-бърза,
отколкото ако се изпращат малки
пакети данни от различни устройства в рамките на по-дълъг времеви период.
В съвременните подстанции повечето устройства комуникират посредством Ethernet връзки. Данните
от различните устройства се изпращат към центрове за управление
чрез разнообразие от комуникационни среди. Електроразпределителните компании обикновено предпочитат да инсталират своя собствена
вътрешна комуникационна инфраструктура, използвайки фиброоптични връзки или радиочестотни мрежови системи, но в някои случаи, особено в отдалечени райони или при помалки подстанции, за по-практични
се смятат клетъчните модеми.
Въпреки че използването на обществена инфраструктура като клетъчни мрежи може да доведе до редуциране на разходите за поддръжка,
това е свързано с рискове по отношение на сигурността и експлоатационната достъпност.

Резервираност
Концепцията за резервираност не
е нова, но съвременните технологии
значително улесняват внедряването
и управлението на резервирани устройства. В конфигурация тип „горещ
резерв“ две устройства (например
гейтуеи) могат да работят в група,
като едното е активно, а другото е
в режим на готовност. Устройството в готовност непрекъснато следи състоянието на активното устройство, което, от своя страна,
получава информация от друго оборудване и актуализира както
вътрешната си база данни, така и
тази на устройството в режим на
готовност, и изпраща информация
към един или няколко клиента. Ако
устройството в готовност засече
липса на комуникация от страна на
активния компонент, то допуска
(след предварително зададен период
от време), че активното устройство вече не функционира и поема
управлението, продължавайки процеса на изпращане/получаване на информация.
Усъвършенстваните системи за
резервираност поддържат също и
виртуални адреси. Те скриват физическите адреси на устройствата,
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електроапаратура
Аналогично на регистрите, файловете, генерирани вследствие на дадено събитие, могат да се съхраняват в централен сървър и да са достъпни за широк спектър от потребители. Благодарение на този централен сървър се гарантира, че събраната от устройствата информация
няма да бъда загубена, тъй като апаратурата все още има ограничена
памет.

Оползотворяване на
неоперативните данни

осигурявайки прозрачност на прехода, докато за комуникацията се ползват виртуалните адреси.

то предоставя възможност за точност до микросекунда за устройствата в системите за управление
и защита.

Координиране по време
В подстанциите отдавна се ползват устройства за координиране по
време и методи като GPS часовници
и IRIG-B сигнали. Целта е вътрешният часовник на устройствата в системата да се поддържа синхронизиран, така че отчитанията на времето от различни източници да
могат да бъдат сравнявани с високо
ниво на точност при извършване на
анализ. Координирането по време е
от критично значение и за защитните системи.
Новите технологии за автоматизация на подстанции предлагат
иновативни методи за синхронизация. За разлика от по-старите системи, при които времевият сигнал
се разпространява жично, новите
протоколи използват комуникационната инфраструктура за тази цел.
Някои комуникационни протоколи
(например DNP3 или IEC-104), както
и времевите мрежови протоколи
NTP и SNTP вече предоставят достатъчна точност за много приложения. Въпреки това високото ниво
на прецизност, необходимо за приложения от критично значение, не
може да се постигне чрез тези методи. През последните години се
използва Precision Time Protocol, кой-
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Регистриране
По-големите изчислителна мощност и вътрешна памет на интелигентните електронни устройства
позволяват генериране на повече
информация относно тяхното функциониране. Регистрирането на тази
информация и изпращането й към
център за управление предоставя на
операторите по-добра видимост по
отношение на това какво се случва
в устройството, а в случай на проблем – дава насоки откъде да се започне при отстраняването му. В
системата може да бъде инсталиран
сървър за събиране и съхранение на
регистрите от различните устройства за целите на допълнителен
анализ.
Вследствие на изменения в състоянието на дадено устройство или
точка за събиране на данни също
могат да бъдат генерирани файлове
– например осцилографски файл, показващ промените в някои от параметрите на системата (напрежение, ток, фазов ъгъл) по време на
неизправност. Анализирането на
този файл предоставя на инженерите ценна информация за статуса на
системата точно преди и след
възникването на повредата.

Обект на интерес за центровете
за управление вече не са само оперативните данни. Днес събраните от
подстанциите неоперативни данни
могат да се входират в различни
приложения, насочени към прогнозиране и предотвратяване на бъдещи
проблеми, осигуряване на по-добра
представа за функционирането на
оборудването, управление на устройствата по по-сигурен начин и ограничаване на прекия достъп на операторите до апаратурата.
Повишената свързаност на устройствата в подстанциите предоставя възможност за извършване на
множество задачи дистанционно,
което спестява време и финансови
средства чрез ограничаване на броя
пъти, в които се налага изпращането на технически екип за отстраняване на възникналите неизправности. Централните системи за отдалечен достъп осигуряват високо ниво
на сигурност, като регистрират всяко взаимодействие на оператора с
устройството и съхраняват записа
във вътрешната си памет за допълнително проучване, ако има необходимост. Този тип системи предлагат и възможност за централизирана оторизация на потребителите,
преди да им се осигури достъп до
конкретно устройство.
Концепцията за мониторинг на
активите придобива практичност,
когато новите технологии правят
много по-лесно и достъпно подаването на разнообразие от неоперативни данни към центровете за управление. Мониторингът на активи
може да покрие широка гама от приложения, но като цяло е насочен към
използването на неоперативните
данни от устройствата в подстанциите за прогнозиране или генериране на нова информация за различни
аспекти на системата, като състояние, потенциални проблеми или
предстояща поддръжка.
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Повишена ефективност на
производството с контролна
зала за наблюдение и управление
на производствения процес
Успешен инженерингов проект на фирма
ЕХНАТОН в Дънди Прешъс Металс
Крумовград ЕАД
Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД има за цел да постигне сигурно и надеждно наблюдение и контрол на всички компоненти, участващи в производствения процес при смилането,
преработката и извличането на златен концентрат от рудник Ада тепе  Крумовград. В резултат на успешно реализиран
от Ехнатон проект в периода 2018-2020 г., Дънди Прешъс Металс повишава ефективността на производството с контролна зала за наблюдение и управление на производствения процес.

Обхват на проекта
Проектът, изпълнен в Дънди Прешъс Металс, е обхватен и
предизвикателен за инженерите в Ехнатон. Сред параметрите му са: над 25 000 точки за комуникация; комуникация с над
30 контролера; адресиране и конфигуриране на 250 мрежови инструмента; изграждане на многослоен информационен център
с множество екрани и сървъри.

Решение и оборудване
За изпълнение и решение на техническите предизвикателства са използвани следните продукти на Schneider Electric:
• Контролери Modicon M340;
• Контролери Modicon M221;
• Вендорско оборудване с комуникационен протокол;
• CITECT SCADA 2016;
• CITECT HISTORIAN;
• SQL база данни;
• Честотни инвертори Altivar Process ATV900;
• Системи за наблюдение и контрол на двигатели Tesys T.

Предимства и ползи при експлоатация
Фирма Ехнатон е водещ експерт в индустриалната автоматизация. Мисията на компанията е да създава цялостни
инженерингови решения, базирани на професионализъм и партньорство с най-добрите световни производители.
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Благодарение на експертността и дългогодишния опит на
специалистите на Ехнатон, реализирали проекта, е постигнато следното:
• Висока степен на резервираност на оборудването, която
гарантира непрекъснато наблюдение и контрол на полевото оборудване.
• Визуално представяне на процеса, с което се гарантира
бързо действие и ефективност при възникване на аварийни събития.
• Добавяне на автоматизирани алгоритми, с което се намалява възможността за човешка грешка.
• Клиентът получава достъп до множество инструменти
за трендове, анализ и отчети на основните технологични
параметри.
• Повишава се ефективността на производството.
С над 24 години опит, Ехнатон има зад гърба си над 800
инженерингови проекта, работила е успешно с повече от 5000
доволни клиенти и е разработила над 80 проекта с индустриални роботи.
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Съвременни
технологии
за дозиране и
пълнене
в козметичната
индустрия
В

козметичната индустрия производствените процеси се подчиняват на редица технологични и маркетингови правила, които поставят
комплексни и сложни за изпълнение
изисквания спрямо оборудването.
Пазарът на козметични продукти
има изключително динамичен характер. Ежегодно козметичните компании реализират мащабни инвестиции в разработване на нови предложения за кратък период от време, за
да откликнат на променящите се
предпочитания на потребителите и
новите модни тенденции. За да под-
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държат високите нива на търсене и
да останат актуални на пазара, големите лаборатории не спират да
работят върху иновативни продукти по отношение на цвят, аромат,
ефективно действие и ред други характеристики, така че да не допуснат шанса конкуренцията да отнеме от пазарния им дял.
Процесите на пълнене и дозиране
във висока степен зависят от характеристиките на продукта и условията за съхранението му, като производствените системи трябва да
удовлетворяват всяко от тези изисквания. Всеки производител, както
стартиращ, така и разширяващ сво-

ята дейност, се изправя пред въпроса как да постигне баланса между оправдана инвестиция в качествено
оборудване с добра възвръщаемост
и обслужване на широка гама от разнородни продукти било то кремообразни, гелообразни, прахообразни,
парфюми или други видове козметика, като същевременно се спазва уеднаквен и стриктен контрол на всички технологични процеси.

Фактори, обуславящи
избора на оборудване за
пълнене и дозиране
Неизменна характеристика на
козметичните изделия е акцентът
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върху индивидуалността и изискания
дизайн на опаковката, които провокират суетността и правят продукта привлекателен за потребителите, карайки ги да се чувстват специални. Тази маркетингова особеност
в козметичния бранш поставя предизвикателство пред производствените технологии за пълнене и
дозиране, като налага те да могат
да се адаптират за огромно разнообразие от опаковки по отношение
на размера, формата, типа и начина
на пълнене на опаковката, както и
изисквания към дозирането и пълненето на продукти с различна консистенция, цвят, плътност и начин на
прилагане. Друга особеност на козметичните продукти е, че те са пред-
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видени за приложение в пряк контакт с кожата, преминават различни изпитвания за безвредност и
странични ефекти, което допълнително повишава вниманието към
прецизността на дозирането на компонентите в състава на един продукт и не позволява толериране на
каквито и да е отклонения от предписаните формулировки и изискваните условия на средата на обработка
и пълнене. Производството трябва
да бъде издържано в спазване на изключително високи хигиенни норми,
равносилни на тези при изготвянето на медицински изделия.
Разнообразието от козметични
продукти изисква изключителна
гъвкавост на системите за пълнене

и дозиране, така че те да могат да
се адаптират за обработка на даден
продукт, вида на опаковката му и
нейното затваряне без излишно забавяне и разход на ресурси. Съвременните иновативни технологии с постоянен фокус върху разработването на автоматизирано оборудване
с функционалности, разрешаващи все
по-високи нива на оптимизация на
производството, дават перфектния
отговор на динамичния характер на
развитие на козметичната индустрия. Водещите производители предлагат високоефективни линии за
пълнене и дозиране като единични
продуктови линии или като комбинирани такива за различни типове опаковки. Бързо и лесно могат да бъдат
обработвани контейнери от стъкло,
пластмаса (PET), картон, фолио и др.
Добрите практики във фирмите
с дългогодишен опит също сочат, че
за преодоляване на трудностите при
работа с опаковки с толкова широк
спектър от спецификации, ключова
стъпка е да се заложи на иновативния дизайн и съвременните решения
за автоматизация за дозиране и
пълнене на козметика, така че всички изисквания да бъдат посрещнати
ефективно, точно и надеждно.

Пълнене и дозиране на
течни и полутечни
продукти
При опаковането на продукти в
течна или полутечна форма все почесто предпочитан вариант са
гъвкавите опаковки, тъй като те
притежават няколко предимства по
отношение на пълнене и дозиране
спрямо останалите решения. Съвре-
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менните машини за гъвкави разфасовки са свели пълненето на продукти в течна форма до изключително лесен, бърз и чист процес. По отношение на пълненето чрез
този тип автоматизирано опаковане съществуват
редица специфични фактори, които трябва да се вземат
под внимание, за да не бъде възпрепятствано производството и ефективността му намалена.
При избора на оборудване за пълнене и дозиране на
гъвкави опаковки следва да се има предвид вискозитетът
на флуида. Вискозитетът се отнася до вътрешното
съпротивление (напрежение) на един флуид и може да бъде
считан за мярка за триенето му. Течностите с по-малък
вискозитет имат по-малко вътрешно триене и това ги

прави по-течливи.
Вискозитетът влияе на скоростта, с която течността преминава през линията, втвърдява се и изсъхва и
се дозира в опаковката. От съществено значение за
правилната настройка на параметрите на пълнене, като
скоростта например, е точното измерване на вискозитета. От вискозитета също така зависи типа на пълначното оборудване, от който се нуждае дадено производство. То трябва да осигури достатъчно напор, за да
стимулира потока, но не толкова, че да доведе до
препълване.
Друг важен фактор при избора на оборудване е температурата на пълнене. Температурата, при която даден продукт в течна фаза се пълни, е от критично значение за процеса на опаковане, особено по отношение на
машината, която пълни. Повишаването на температурата повишава и течливостта на продуктите, тъй като
загряването води до намаляване на вискозитета. Всеки
производител е длъжен да гарантира правилната температура на пълнене спрямо спецификациите и настройките на оборудването, така че да се постигне точно
дозиране на продукта.
Някои течни козметични продукти съдържат твърди
частици. Тяхното наличие и размер са от значение при
избора на технология за пълнене. Тези частици могат да
се утаят на дъното или да останат под формата на
суспензия във флуида. Точното измерване и регистриране на средния размер на тези частици, както и общите
им свойства, дават много важна информация, спрямо
която следва да се съобразят характеристиките на
необходимото оборудване.
Предлаганите на пазара добри решения са много и
разнообразни, като всяко едно притежава своите предимства, но разковничето към постигането на най-високи резултати е събирането на изчерпателна информация, която да стесни кръга от възможности до оптималния за конкретна технологична линия избор.

Решения за прецизно пълнене и дозиране
В преобладаващите случаи козметичните продукти са
в разфасовки с вместимост от порядъка на няколко до
няколкостотин милиграма, а изискванията за чистота на
преминаващите по линиите вещества, компоненти на
продукта, са изключително високи. В практиката често
дозирането се извършва от сервозадвижвани модули,
управлявани с програмируем контролер Задължително
изискване в производството на козметични продукти е
гарантирането, че точното количество продукт ще бъде
прецизно дозирано всеки път без прекъсване на процеса.
Освен това механичните компоненти на оборудването
за пълнене и дозиране могат да костват високи разходи
за поддръжка и евентуалната им повреда да доведе до
продължителни прекъсвания на експлоатацията.
През последните години при дозирането на бутилирани продукти в течно състояние козметичната индустрия се пренасочи от системи за механично пълнене и
пълнещи машини с претегляща везна, използващи технология за товарни клетки, към машини за пълнене с дозиране чрез разходомери. В отговор на търсенето на нови
модернизирани и още по-прецизни машини за пълнене на
течности, проактивните производители внедряват
електромагнитни (магнитно-индуктивни) и кориолисови
масови разходомери в своите машини. Точността на
електромагнитните и кориолисовите разходомери от
ново поколение е по-добра от всяка предишна сензорна
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технология за пълнене на течности,
което дава изключителна прецизност на оборудваните машини. Интегрирането на такива разходомери в машините обикновено се предоставя с гаранции за точност на дозирането.
Принципът на работа на кориолисовите масови разходомери изисква
уредът да има една или повече измервателни тръби, в които се предизвиква изкуствено колебание. Когато
измервателната тръба извършва колебателно движение, в системата
възниква допълнителна инерционна
сила – т.нар. сила на Кориолис. След
като течността започне да тече в
измервателната тръба, към това
колебание се прилага допълнително
завихряне поради инерцията на течността. Два датчика разчитат
тази промяна в колебанието във
времето и пространството. Тази
разлика се използва като пряка мярка за масовия дебит. Освен това
плътността на течността може
също да се определи от честотата
на трептене на измервателните
тръби. Температурата на измервателната тръба също се регистрира,
като се компенсират топлинните
влияния. Получената температура
може да бъде допълнителен изходен
сигнал.
Предимствата на този принцип
на измерване са неговата универсалност; мултивариативно измерване,
т.е. едновременно измерване на масовия дебит, плътността, температурата и вискозитета, както и ви-
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соката точност на измерване. Този
метод освобождава измерването от
всякаква зависимост от физическите свойства на флуида.
Разходомерите за контрол и прецизиране на количествата, същевременно измерващи масовия дебит,
плътността, температурата и вискозитета на протичащия продукт,
са едно много добро решение за оптимизация на пълненето и дозирането. Масовите разходомери намират
широко приложение в козметичната
промишленост при производството
на течни продукти. Директното
изчисление на концентрация като
Brix, Plato или Baumе осигурява предимства при процесите на смесване
и регулиране на съдържанието на
отделните съставки в крайния продукт. Могат да бъдат изчислени
допълнителни важни характеристики въз основа на първичните променливи, като например обемен дебит,
съдържание на твърди частици във
флуида, концентрации в многофазни
флуиди, специфични стойности за
плътност. Тези възможности откриват изцяло нови перспективи за контрол на процесите за осигуряване на
качествената работа и безопасността на инсталациите.
Както е известно, принципът на
измерване на магнитно-индуктивните разходомери прилага Закона за
индукцията на Фарадей, който гласи, че едно електрически проводимо
тяло при преминаването му през
магнитно поле, индуцира електродвижещо напрежение Ue. Веднага щом

електрически заредените частици
пресекат изкуственото магнитно
поле, генерирано от две намотки, се
индуцира електрическо напрежение.
Това напрежение е правопропорционално на скоростта на потока и следователно и на обема на потока.
Едно от предимствата на измерванията с магнитно-индуктивните
разходомери е, че устройството не
се повлиява от многофазни или нехомогенни течности, както и такива
с ниска проводимост.
Пред рационалното и хигиенно
производство на чувствителни продукти, каквито са течните и кремообразни артикули, като спирала,
гланц за устни или лак за нокти, съществуват редица затрудняващи условия, които трябва да се преодолеят.
Високото налягане и сили на срязване могат бързо да окажат негативно влияние върху качеството на продукта. Технологията за пълнене трябва да вземе предвид и двата фактора, които, съчетани с характеристиките на пастообразния продукт, ограничават производителността на
машините за пълнене, а, ако бъдат
пренебрегнати, компрометират качеството на продукта. Същевременно особеностите при почистване на
пълнещия блок представляват определящ критерий за високохигиенните производствени практики. Водещите производители предлагат автоматизирани системи, които дават убедително решение на тези
проблеми. Прилагането на прецизно
измерване на дебита, независимо от
вискозитета и плътността, позволяват точна настройка на параметрите на машината. Високото ниво
на автоматизация на процесите осигурява гъвкавост на планирането и
деликатно манипулиране на продукти така, че силите на срязване да
бъдат минимизирани и дори избегнати напълно.
Автоматизираните почистващи
решения за вграждане на CIP система за ефективно почистване и добре изолираните компоненти гарантират поддържането на санитарните стандарти. Съвременните гъвкави автоматични линии съчетават
модулен принцип на изграждане,
сервозадвижвания от най-ново поколение, функции за лесно пренастройване на транспортна система, както и запаметяване на голям набор
от работни параметри за всеки тип
флакон, като всичко това повишава
ефективността на производството
и оптимизира разхода на ресурси.
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Модулни системи и
автоматизация
Актуалните тенденции неизменно засягат пазара на козметика –
например екзотичните и естетични
форми на опаковки за кремове, лосиони, гелове, шампоани или соли за
вана са само част от характеристиките, с които една фирма трябва да
се съобрази. Първостепенна грижа на
производителите на козметика е
постигането на възможно най-голяма гъвкавост на капиталовите стоки. Вече се предлагат технически
решения за процесите на пълнене и
дозиране, като например възможност за автоматична промяна на
формата или серийни функционални
модули, които помагат на производителите да се справят с изискванията за бърза адаптивност и промяна в линиите.
В козметичната индустрия широко се използват машини за линейно
пълнене, тъй като те могат да се
адаптират за широк производствен
диапазон и да бъдат комбинирани с
различни дозиращи системи. Оперативните им режими могат да включват периодичен, непрекъснат или
кръстосан трансфер. Към тях може
да се внедрят дозиращи системи от
типа на ротационни бутални помпи,
бутални помпи с ротационен клапан,
перисталтични помпи, магнитно-индуктивни разходомери, системи, измерващи масовия поток за вещества
в течно или полутечно състояние,
дозиращи устройства за прахообразни вещества и др. Пълнещите и дозиращите системи трябва да позво-
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ляват бърза приспособимост за
ежедневно изменящите се производствени нужди.
Модулните системи позволяват
изключителна гъвкавост и бърза промяна на конфигурацията, така че
един ден те могат да служат за
пълнене на течни продукти, а на следващия – за прахообразни, и при това
без нежелано забавяне на производствения процес.
Течни, пастообразни или прахообразни продукти могат да се дозират
с помощта на подходящи модулни
системи. Въз основа на модулна мрежа в една такава система, състояща се от базови и функционални
модули, голямо разнообразие от функции могат да се добавят или премахнат по желание. Модернизацията
на разширението или подмяната на
дозиращите устройства по този
начин става възможна с минимални
усилия и разходи. Към модулните системи за пълнене са приложими ротационни бутални помпи, бутални
помпи, магнитно-индуктивни разходомери, системи, измерващи масовия
поток за вещества в течно или полутечно състояние и дозиращи устройства за прахообразни вещества.
Гъвкавата конструкция на ротационните пълнещи машини например,
работеща при периодичен или при
непрекъснат режим, позволява технологичните станции да бъдат интегрирани във всяко положение според необходимостта. С тази концепция могат да бъдат изпълнени практически всички специализирани изисквания на производителя.

В реалната среда рентабилността на използваното оборудване се
измерва чрез минимизирането на
престоя за ремонт и поддръжка. Усилията на разработващите екипи на
автоматизирани технологии в голяма степен са насочени към подобряване на функциите за автономно
управление и диагностика, оптимизиране на движещите се компоненти и напредък в технологиите за CIP
и SIP почистване и стерилизация.
Съвременните системи за пълнене
и дозиране наблягат на цялостната
автоматизация, като това обхваща
от единичните измервателни точки
с възможност за дистанционно комуникиране на данните до цялостни
решения за контрол на високо ниво. С
възможностите, които дава автоматизацията, персонализирането на
системите според изискванията към
процеса е по-лесно от всякога. Заедно
с автоматизираното управление на
процесите и съвременните комуникационни интерфейси (системи с полеви шини), технологиите за измерване на масовия поток напредват с
бързи темпове във все по-нови и нови
области на приложение през последните години. Автоматизацията също
така дава мощен тласък на развитието на всички аспекти на качествения контрол на производството, в
това число мониторинг, контрол на
процесите в реално време, балансиране, дозиране, пълнене и зареждане,
измерване на концентрация, измерване на вискозитета в процеса на обработка, мониторинг и проверка на
състоянието на оборудването.
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Високо ниво на сигурност за
операторите на инжекционни
преси
Успешен инженерингов проект на Ехнатон
в Стандард Профил България ЕАД,
гр. Стара Загора
За да подобри производствените си процеси, Стандард Профил България ЕАД желае да повиши производителността и да
подобри безопасната експлоатация на съществуващите инжекционни преси. В резултат на успешно реализиран от Ехнатон
проект в периода май - септември 2019 г., е изградено цялостно
решение за постигане на максимална степен на безопасност при
запазване на високи нива на производителност.
Новата система за безопасност значително оптимизира
работната среда, като ограничава потенциалните опасности
и осигурява високо ниво на сигурност на операторите на машините в завода.

Обхват на проекта
Стандард Профил България ЕАД, град Стара Загора е с основна дейност проектиране и производство на компоненти за
автомобилната индустрия.
Машината на Стандард Профил България ЕАД е предназначена за производство на формовани детайли от съответните
суровини по метода на инжекционното леене. Оригиналната
концепция за работа с машината е със станция за управление
с две ръце.
С помощта на Ехнатон България са разработени и приложени решения за безопасност, включващи следното:
• Оценяване на риска;
• Концепции за безопасност;
• Проект за безопасност;
• Внедряване на системата за безопасност;
• Валидиране на безопасността.

Решение и оборудване
За да подобри производствените процеси и да повиши нивото на безопасност, екипът от професионалисти инженери в
“
отдел “Безопасност на машини в Ехнатон в партньорство с
един от водещите производители в областта - фирма PILZ,
предоставя на компанията цялостно решение за автоматизация и безопасност на машината.

Добавени са механични прегради и нова система за безопасност, която заменя станцията за управление с две ръце със
светлинни бариери и единичен старт бутон. Това решение за
безопасност ограничава изцяло достъпа до опасните задвижвания на машината с помощта на вертикални и хоризонтални
бариери. Пресичането на лъчите на вертикалните бариери води
до спиране на всички опасни движения, а хоризонталните бариери служат за следене на присъствие в опасната зона.
Новата система за безопасност значително оптимизира
работната среда, премахвайки необходимото натискане и задържане на два бутона до затваряне на инструмента, тъй като
логиката на новата системата за безопасност позволява управление само с еднократно натискане на бутон и в същото
време дава необходимата безопасност на операторите.

Основно оборудване
PNOZ multi 2 конфигурируем контролер за безопасност на
машини, PSEN op светлинни бариери за безопасност, PIT estop
бутони за аварийно спиране.
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Стабилната ИТ инфраструктура помага
на производствата по време на криза
Как да реагираме бързо на променящите се условия в производството
Тео ван Андел, старши мениджър
„
„Разработване на пазарни мрежи
Сегашната криза нанесе удар върху производството. Несигурността около бъдещите условия усложнява, а понякога и прави невъзможно, планирането на
производствените обеми.
Не е изненада, че в тази ситуация компаниите търсят по-гъвкава бизнес структура. Проучванията сочат, че над 50% от производителите очакват промяна в начина, по който работят.
Основният въпрос е как да бъдат настроени бизнес процесите, така че да реагират бързо, когато обстоятелствата водят до колебания и промени в производството.

Производствени процеси
Обемът не е единствената променлива, която
трябва да бъде отчетена. Производственият процес
може също да се промени. Един от нашите клиенти
с дейност в хранително-вкусовата промишленост в
момента наблюдава рязка промяна в търсенето. В
последната година ресторантите останаха дълго
затворени, а търсенето на опаковки за храна също
спадна. Същевременно, едва сега производството успява да отговори на търсенето на малки опаковки.
Служителите на този клиент, които не участват
директно в производството, работят от домовете
си, за да се намалят контактите. Това влияе и на
съществуващите процеси - от резки промени в процесите на комуникация, до отдалеченото им проследяване.

Внезапни промени
Компаниите могат да се справят с такива резки
промени само ако имат солидна ИТ среда, в която гъвкавостта е основен принцип.
Много преди тази криза, цитираният производител направи нужната промяна и създаде солидна и
гъвкава ИТ среда.
Преместиха ключовото ИТ оборудване в неутрален
център за данни. От тази среда компанията може
да се свърже с доставчици на (публични) облачни решения, мрежови услуги и партньори - нови и стари, в
тяхната екосистема (на глобално и локално ниво). Може и да променя или добавя доставчици на облачни услуги. Това предотвратява зависимостта от доставчици и води до минимални разходи за промяна.

та за взаимосвързаност осигурява лесни, сигурни и
частни връзки до практически всеки доставчик на облачни решения и услуги, сред които Amazon Web
Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure и
Google Cloud. Капацитетът на свързаността може
лесно да бъде скалиран спрямо нуждите.
Чрез Equinix FabricTM избягвате по-малко сигурния
публичен интернет, което означава, че данните не
могат да бъдат прихванати при трансфер и че забавянията са много малки и предсказуеми. По този
начин компании от цял свят могат директно и сигурно да се свързват с всяка друга компания чрез мрежата на Equinix. Могат да скалират своите дигитални бизнеси спрямо нуждите толкова бързо, колкото го изисква дигиталната икономика. Така добрата инфраструктура помага на организациите да
запазят своята гъвкавост и да работят в трудни
моменти.

Иновации
Стабилната ИТ среда е важна не само в криза. Правилната инфраструктура е цифровата основа за иновации. За да останат конкурентоспособни, е важно
производителите да въведат цифровите технологии
и да създадат бизнес процеси така, че да могат да
бъдат коригирани спрямо информация, основана на
данните.
Все по-често производителите инвестират в технологии, като IoT и AI, не само в подкрепа на производствените си процеси, но и в отговор на постоянно
променящото се търсене на пазара. Виждаме и че производителите предлагат все повече продукти на пазара като услуга". Това води до значителна промяна
"
в бизнес моделите и има голямо влияние върху ИТ средата. Решаващ фактор за тази промяна е възможността за взаимосвързаност с партньорите в екосистемата.
В резултат на последните събития облачните услуги станаха незаменими, а ИТ средата се превърна
в решаващ фактор за успеха на компанията в добри
и в трудни времена.
Готови ли сте да посрещнете дигиталното бъдеще? Прочетете как можете да оптимизирате Вашата свързаност за максимална гъвкавост чрез Equinix
FabricTM.

Скалиране спрямо необходимостта
Equinix FabricTM е разработен, за да улесни този тип
процеси. Той опростява и поддържа хибридни и мултиоблачни инфраструктури за бизнеса. Платформа-
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Машини за рязане
и разкрой на
листов материал
С

навлизането на съвременната
металообработка в епохата на четвъртата индустриална революция
многократно се завишават изискванията към производителите на металообработващи машини по отношение на скоростта, прецизността
и производителността. С цел постигане на максимална ефективност при
рязането и разкроя на листов материал всяко предприятие, което извършва такива операции в производството си, e изправенo пред предизвикателството да изберe оптималния метод, най-подходящата технология, най-добрата машина. Залогът
за компаниите в този високодинамичен отрасъл обикновено е голям, тъй
като инвестицията в неправилното
оборудване може да коства не само
големи финансови загуби за закупуването му, но и в дългосрочен план.
Наред с разширяването на приложенията на детайлите от листов
материал еволюират и техниките за
тяхното производство, а изборът
от възможни решения е голям. На
пазара се предлагат различни типове машини за рязане и разкрой на
листов метал със или без програмно
управление, включително модерни
гилотини и преси, високотехнологични машини за лазерно, плазмено и
водно рязане – всяка със своите специфики, предимства и оптимална
приложна област.
В помощ на производствените
предприятия идват и ново поколение
иновации като бързи и мултифункционални ЦПУ решения, софтуер за
предварително моделиране и симула-
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ция на процесите по разкрой и рязане, технологии за машинно зрение с
цел максимално качество и ефективност, както и роботизирани обслужващи системи, които елиминират
рисковете за оператора и приоритизират точността и скоростта на
работа.

Съображения при избора
на машина
Всяка от изброените по-горе базови технологии за рязане и разкрой
на листов материал притежава потенциала да осигури оптимална производителност в правилното приложение и посредством съвременна и
ефективна машина. В неподходящ по
мащаб и изисквания производствен
сценарий обаче дори най-високопроизводителният фибролазер не би се
представил достатъчно добре, за да

компенсира евентуалните проблеми.
Ето защо някои производители на
решения за обработка на листов
материал задават набор с критерии
за избор на най-подходящата машина за дадено производство. За рязането на въглеродни и неръждаеми
стомани в много цехове се залага на
конвенционални гилотини или усъвършенствани модели с ЦПУ. За дебелини на листовете въглеродна стомана до 20 мм и неръждаема стомана до 10 мм, както и за неметални
листове, в дадени случаи би се оказало много по-ефективно да се инвестира в лазерна машина. При дебелини от порядъка на 20 до 50 мм обаче плазменото рязане се доказва в
практиката като по-ефективен метод. Листов стоманен материал с
дебелина над 50 мм пък най-рентабилно се реже и разкроява с машина
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за пламъчно рязане, смятат някои
специалисти в бранша.
Приложения, включващи рязане и
разкрояване на мед, алуминий и други чупливи неметални материали
като стъкло и мрамор например,
обосновават капиталовложението в
модерна машина за водно рязане,
според препоръките на експертите.
Изискванията на някои по-специфични производства с комплексни обемни и тънкостенни изделия и дебелини на материала, по-малки от 1 мм,
могат добре да бъдат покрити от
модерна машина за щанцоване с ЦПУ.
В зависимост от формата на заготовките от листов материал
машините могат да бъдат лентоотрезни, кръглоотрезни и т. н. Разкроят на материала най-ефективно се
извършва посредством компютъризирано управление с цел отрязване на
максимален брой детайли от една и
съща площ на изходния лист.

Гилотини
Макар и традиционни, гилотините все още са сред най-популярните
машини за рязане на листов материал. Съвременните наследници на някогашните ръчни инструменти, използвани за тази цел, се отличават
с висока мощност и производителност и позволяват рязане на широк
набор от дебелини бързо, точно и с
възможности за прецизна настройка
на всеки отделен параметър с помощта на модерно цифрово програмно управление. На пазара се предлага
богат асортимент от машини с
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електромеханично, пневматично или
хидравлично задвижване, както и с
различен капацитет, за да паснат на
максимално широк кръг практически
приложения.
Хидравличните гилотини са сред
популярните решения в съвременните цехове за рязане и разкрой на
листов материал. Най-ефективни са
за приложения, в които се извършват
праволинейни срезове с дължина от
порядъка на 4 метра. Отрязаните
заготовки типично се подлагат на
допълнителни формоизменящи и режещи операции, за да се получи готово изделие.
Основно предимство на този тип
машини според много специалисти е
фактът, че в момента на срязване
натиск не се упражнява по цялата
планирана траектория на среза, а
само в една точка. Това намалява
необходимата за прецизно рязане
сила. Гилотините традиционно са
високопроизводителни, когато са в
номиналния си работен диапазон от
дебелини на листовия материал, но
за по-дебели листове (над 20 мм)
често е препоръчително да бъдат
заместени с друга технология или
специализирана машина.

Преси за щанцоване
Машините за щанцоване най-общо
извършват две основни операции:
разделяне (рязане, пробиване и т. н.)
и формообразуване (пробиване, огъване, усукване, изтегляне и др.) на листовия материал с цел получаване на
изделие в максимално готов вид.

Преди обработката на металните
листове или ленти на пресата листовият материал се подлага на изрязване, след което се поставя на
пресата, която оформя крайния продукт.
Щанците с ЦПУ се отличават с
висока гъвкавост при изработката
на обемни изделия с комплексна форма и геометрия, като за целта са
необходими и специални матрици,
които придават на плоския материал желаната форма. Отрезните операции на този тип машини отново
се извършват след предварителен
разкрой, като най-често това са
праволинейни срезове, изрязване на
квадратни и кръгли отвори. При попрости модели на рязане е възможно
постигането на високи скорости на
обработка при близо до крайното
качество. Щанцовъчното оборудване
с ЦПУ е популярно решение за рязане
и обработка на листове въглеродна
стомана с дебелини под 2 мм и работна площ от порядъка на 2,5 х
1,25 м. По-плътните листове стоманен материал обикновено водят до
прекалено големи изисквания по-отношение на прилаганата сила и мощността на машината и причиняват
прекомерно износване на инструменталната екипировка, а крайното качество не е достатъчно добро. При
дебелини над 2 мм типично се прибягва към помощта на машина за
лазерно рязане.

Предимства на
лазерното рязане
В зависимост от източника машините за лазерно рязане и разкрой на
листов материал най-общо се подразделят на фиброоптични и CO2
варианти. В зависимост от вида на
оборудването могат ефективно да
бъдат рязани широк набор от различни материали. CO2 лазерите типично се използват за рязане на пластмасови листове, пяна, дърво, стъкло,
текстил или меки стомани. Те не са
предназначени за обработка на метали с високоотразителна повърхност като мед или месинг.
По-мощните фибролазерни системи са по-подходящи за рязане и разкрой на листов метал, включително
неръждаема стомана, алуминий и
някои пластмаси.
Лазерното рязане се дефинира от
експертите в бранша като своеобразна революция в обработката на
листов материал, тъй като се отличава с висока скорост, прецизност,
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гъвкавост и ефективност, кратки
производствени цикли и изключително широк кръг от приложения. При
тази технология са елиминирани
механичната сила на рязане и пластичната деформация. В резултат
няма износване на инструменталната екипировка, а наборът от материали, подходящи за обработка, е
огромен. Лазерният разрез е с малка
ширина, постига се високо качество
на повърхностите, а възможностите за автоматизация и управление
на процеса в съвременната дигитална индустрия са големи. Допълнителни плюсове са ниските оперативни
разходи, липсата на вибрации и шумово замърсяване и дългият полезен
живот на технологията при рязане
и разкрой на листове с дебелина над
2 мм.
Сред предимствата на лазерните
машини са елиминираната необходимост от смяна на инструментите,
възможностите за икономично и
прецизно изрязване и разкрой на изключително комплексни форми, както и подобрената безопасност на
процеса поради потенциала за пълното му автоматизиране без нужда от
човешка намеса.
Особеност е необходимостта от
добра вентилация на помещенията,
в които работят машините за ла-
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зерно рязане, поради отделяните в
процеса газове. Основно ограничение
на този тип оборудване е рязането
на листове с дебелина до 25 мм. Ето
защо основните му приложения са в
автомобилостроенето и производството на индустриални корпуси и
шкафове. При по-големи дебелини е
възможно нежелано загряване на материала в точката на обработка и
неговата деформация. За такива
приложения обикновено се залага на
машина за плазмено рязане.

Приложения на
машините за плазмено
рязане
Плазменото рязане типично се
използва за обработка на черни (конвенционална и неръждаема стомана
и др.) и цветни метали (месинг, мед,
алуминий и т. н.) с максимална дебелина на листа до 160 мм. Този процес се отличава с по-висока скорост
в сравнение с лазерното рязане при
листов материал със средни и големи дебелини, както и в сравнение с
ацетилено-кислородното рязане при
обработване на тънки и средни по
дебелина метални плоскости.
Принципът на работа на машините за плазмено рязане е сходен с
този на електродъговото заваряване – включва генерирането на елек-

трическа дъга, която йонизира газ,
изпускан от дюза в зоната между
електрода и обработваната
повърхност. В плазменото рязане
най-често се използват въздух, аргон,
водород, кислород и азот. В зависимост от вида на използвания газ
дюзата и електродът трябва да
бъдат регулярно подменяни.
Някои приложения в цеховете за
рязане и разкрой на листов материал изключват позиционирането на
голяма стационарна машина за плазмено рязане в дадена зона на работното помещение. За такива случаи,
особено при работата с големи
плътни листове метал и обработката на едрогабаритни заготовки,
са разработени портативни машини за плазмено рязане, които могат
удобно да бъдат придвижвани из
цеха, като се запазва изискването
за добра вентилация като при лазерното рязане, тъй като тук също са
налице голямо количество отпадна
топлина, отровни газове и изпарения.
Конвенционалното и финото плазмено рязане са подобни на пламъчната обработка по това, че се характеризират с голяма зона на топлинен ефект. Машините за плазмено
рязане обаче се отличават с по-висока скорост и прецизност на рабо-
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та, което ги превръща в предпочитано решение за обработка на материал със средна дебелина.
ЦПУ системите за фино плазмено
рязане достигат капацитета и ефективността на лазерните машини
при рязане и разкрой на въглеродна
стомана с дебелина от порядъка на
22 мм, а скоростта им може да достигне 2 метра в минута. Качеството на повърхностите е високо, а
оптималният ъгъл може да бъде настроен с точност до 1,5 градуса.
Потенциално ограничение на технологията е рискът от твърде голяма
топлинна деформация при рязане и
разкрой на тънки листове.

Специфики на решенията
за водно рязане
Водоструйното рязане е решение
за почти всички материали, изброени дотук. За разлика от лазерите,
водоструйните машини могат да
режат лъскави метали като мед и
алуминий, а в определени конфигурации – и трошливи материали като
керамика и стъкло. Подходящи за
изработка чрез метода са метални
детайли с дебелина под 200 мм, тъй
като в този диапазон могат да
бъдат ефективно управлявани скоростта и точността на рязане. Оп-
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тималните дебелини са от порядъка на под 100 мм. Машините за
водно рязане под високо налягане използват чиста вода или вода със
съответните примеси или абразиви,
например карборунд, с цел постигане на оптимален ефект. При по-меките материали отсъствието на
абразив удължава живота на машината.
При праволинейно рязане машините за водоструйна обработка типично се характеризират с добра
работна скорост, която често намалява с усложняването на траекториите на рязане. В някои приложения
водното рязане може да се окаже
твърде бавно и да изисква прекалено
много или скъпи консумативи, за да
бъде рентабилно. Предимство обаче
е отсъствието на деформация на
обработваната заготовка. Друг основен плюс е високото качество на
отрязаните ръбове. Сред недостатъците на технологията е високото шумово замърсяване. И макар
първоначалната инвестиция в машина за водно рязане типично да е висока, в много случаи тя все пак е
доста по-ниска от необходимото
капиталовложение за закупуването
на лазерно оборудване за рязане и
разкрой.

Пламъчно и
електроерозийно рязане
Пламъчното рязане е добре познато и доказано в практиката, отличава се със сравнително ниска инвестиция в оборудване и притежава потенциал за постигане на високо качество
на отрязаните повърхности, подлежащо на максимум още една довършителна операция. Ето защо този метод продължава да е сред масово използваните решения за рязане и разкрой на листов материал и в съвременните цехове за металообработка. Оптимален е за обработка на
плътни стоманени листове с дебелина над 40 мм. Недостатъци са голямата зона на топлинна деформация и
голямата ширина на среза, което
прави машините в сегмента подходящи основно за грубо обработване.
В резултат на рязането често се
допускат значителни загуби на материал, а скоростта невинаги е достатъчно висока за динамични и едромащабни производства.
При ацетилено-кислородните уредби за обработка на листов материал
рязането се извършва с помощта на
кислородна струя, която се насочва
към разтопената зона на метала.
Техниката е подходяща за определени типове стомана, а нейно предим-
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ство е възможността да се режат
много дебели листове материал (над
400 мм). Особеност на тази технология е сравнително ниската скорост
на работа, която донякъде може да
бъде преодоляна чрез интегрирането
на няколко кислородни горелки в един
апарат, които режат паралелно и
увеличават производителността.
Машините за електроерозийна
обработка (EDM) са подходящо решение за рязане и разкрой на проводими материали. Те са способни на прецизна обработка на заготовки от листов метал с дебелина до 300 мм.
Принципът на работа на тези системи се състои в отнемането на метал от обработвания детайл посредством иницииране на електрически разряд между него и инструмента. EDM машините са предпочитани при рязането на твърди метали, например закалена стомана. Особеност е, че методът е подходящ
само за метали. Основното му предимство се състои във високата
прецизност на работа.

Роботи и машинно зрение
В съвременните цехове за рязане
и разкрой на листов материал все
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по-често се залага на модерни решения за оптимизиране на процеса,
включително усъвършенствани технологии за машинно зрение и роботизирани обслужващи системи. Предимство на роботите е, че могат
лесно, бързо, прецизно и безопасно
да извършват тежки операции като
зареждане и разтоварване на листовия материал на съответната обработваща машина, дори при работа с тежки, плътни и големи листове. Събирането на изрязаните заготовки се извършва посредством манипулатор, снабден например с вакуумни хващачи, които осигуряват
здраво и сигурно захващане на детайла.
Най-съвременните обслужващи
роботи в сегмента разполагат с
възможности за индивидуално управление на отделните хващачи и високоточно позициониране на транспортираните обекти с голяма работна
скорост и товароносимост.
За прецизната работа на робота
обикновено се грижи модерна система за машинно зрение, която допълнително асистира процесите по рязане и разкрой като извършва инспекция на листовия материал, от-
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крива потенциални дефекти, замърсявания и други отклонения. Системата се движи по предварително
зададена траектория съгласно генерираната работна програма, а спазването й се гарантира посредством
различен брой камери, монтирани в
работната зона, включително и
върху манипулаторите на робота.
Платформата разполага с мощен
процесор за обработка на заснетите изображения и устойчив корпус
с индустриална защита, който я
предпазва от потенциални механични или друг тип въздействия в агресивната среда. За оптималната
работа на машината за рязане и
разкрой в тандем с робота, който
може да е интегрална част от оборудването или самостоятелна единица, се грижи и мощна осветителна система.
Системата за машинно зрение е
в състояние да измерва критични
параметри като например разстоянията между отделните срезове и
отвори с точност до милиметъра
при работа с листови заготовки с
размери от порядъка на 200x300 до
1200х9500 мм и с дебелина от 30
до 300 мм.
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Химически
средства
за дезинфекция
и почистване в
промишлеността
П

ознаването на хигиенните норми и стандарти, приложими за индустриална среда, е задължително, но
крайно недостатъчно условие, за да
се гарантира необходимото високо
ниво на хигиена в производствата.
За успешното комплексно справяне
със съществуващите здравно-санитарни рискове и осигуряване на безупречна санитарна среда на производство е нужно въвеждане на утвърдена програма за почистване и дезинфекция, която да включва контрол
на качеството на прилаганите мерки.

Програма за почистване и
дезинфекция
Една добра основа за подготовката на такава програма е проучването и възприемането на наложили се
вече добри производствени практики. Базовите изисквания за прилагане на добри практики за осигуряване на безопасна среда на производство са задължителни за правилното прилагане на действащите
стандарти и гарантиране на добра
защита на персонала и продукцията.
Тези санитарно-хигиенни изисквания
важат с особена сила в производствата от хранително-вкусовата
промишленост, така че продукцията да не бъде компрометирана от
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физически, алергенни, химически и
микробиологични опасности.
За пълноценното им прилагане
обаче е важно производителят да се
погрижи за доброто им разбиране от
страна на служителите. Средствата, гарантиращи поддържането на
високи хигиенно-санитарни стандарти от страна на служителите,
съвсем не се изчерпват с периодичния им инструктаж. Необходимо е
добро разбиране на причините, които налагат тези мерки. Това включва познаване на изискванията за
съответствие с местното и международното законодателство;
въвеждане на стандартни работни
процедури за санитарни условия;
удовлетворяване на конкретни изисквания на клиента; спазване на препоръки от одити и инспекции; съчетаване на мерките с оптималната
продуктивност на производственото звено; анализ на опасностите и
контрол на критичните точки; елиминиране на рисковете от възникване на замърсявания, разпространение
на микроорганизми или поява на вредители.

Фактори, обуславящи
санитарно-хигиенните
мерки в производството
За да се спазват необходимите
високи санитарни норми във взискателни индустриални производства,

като хранително-вкусовата промишленост например, е необходимо да се
предвиди комплекс от фактори, които имат съществено значение за
ефективността на извършвания физико-химичен процес на почистване
и дезинфекция.
Изготвянето на ефективна санитарно-хигиенна програма започва с
оценка на това какви са възможните замърсители, които биха могли
да попаднат в средата. В хранително-вкусовата промишленост например остатъци от суровини и добавки не рядко са причина за формиране
на среда, благоприятстваща развитието на бактериален растеж. Нетретирани замърсявания от мазнини, изложени на влиянието на въздуха за известен период от време, се
окисляват и полимеризират, при
което се втвърдяват и почистването им става още по-трудно,
създавайки условия за поява на микроорганизми. Ако не бъдат отстранени своевременно наслагвания с
биологичен произход, като протеини и въглехидрати, могат да компрометират безопасността на производствените линии. Зони с по-висока влажност и условия за конденз,
от друга страна, представляват
предпоставка за образуване на плесен и мухъл.
От значение за правилния избор
на дезинфекционни мерки е и мате-
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риалът, от който е направено оборудването и обектите, изложени на
замърсяване в работната среда.
Стандартите за използвани материали могат да се различават според това доколко улесняват дезинфекцията, до каква степен имат
свойството да задържат замърсители и да създават условия за развитие на микроорганизми и дали са
устойчиви на корозия и химическа
активност. Идеалният материал би
бил гладък, непорьозен, устойчив на
абразивно влияние и невзаимодействащ по химически път с други
вещества.
Високият клас неръждаема стомана е много предпочитан материал,
тъй като е високоустойчив на корозивно въздействие. Бетоновите
повърхности са податливи на напуквания и нарушения, а също така са
уязвими на киселини. В практиката
се използват различни бои и покрития, които гарантират различна
степен на устойчивост на химикали и почистване. Материалите
трябва да са съвместими с химическите и физическите особености на
производствената среда. При преглед на спецификацията на материалите трябва да се обърне внима-
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ние на предотвратяването на рисковете от замърсяване и поява на
микроорганизми.

Практики и средства за
почистване и
дезинфекция
Някои химически вещества са поефективни срещу устойчиви видове
бактерии, вируси и спори. По тази
причина активните формулировки се
класифицират с уникални имена по
класове и приложение. За да се избере подходящ химически гермицид,
трябва да има яснота относно предимствата и недостатъците на
различните дезинфектанти и санитарни препарати, така че да се ограничат рисковете за здравето и да
се осигури адекватна защита, като
се насочат усилията към конкретни
видове патогени.
Почистването е първият и найсъществен процес във всяка стратегия за обеззаразяване. Повърхностите и предметите трябва да се почистват преди дезинфекция. Замърсяването, песъчинките и биофилмите създават защитни слоеве за бактерии и вируси, което прави санитарните усилия по-малко ефективни.
Почистването премахва видимо-
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то замърсяване и невидимите микроби (напр. бактерии, вируси и протозои). Почистването обикновено
включва механично действие като
бърсане, триене или почистване с
общо почистващо средство, като
сапун и вода.
Детергентите (т.е. повърхностноактивните вещества) са съединения, които имат почистващо действие. Те се състоят както от хидрофилни, така и от липофилни части и могат да бъдат разделени на
четири групи: анионни, катионни,
амфотерни и нейонни детергенти.
Процесът на почистване не унищожава непременно микробите, но
намалява разпространението им,
като ги отстранява механично с
ограничена химическа активност.
Антимикробните сапуни съдържат
добавки, които при нанасяне намаляват микробната флора. Примерите
включват алкохоли, хлорхексидин,
хлор, хексахлорофен, йод, хлороксиленол (PCMX), кватернерни амониеви
съединения и триклозан.
Дезинфекцията убива микроорганизмите върху повърхности или
предмети чрез използване на химически биоцидни вещества. Дезинфектантът представлява веще-
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ство или смес от вещества, които унищожават или необратимо
обезвреждат бактерии, гъбички и
вируси в нежива среда, но не всички от тях. Унищожаването им не
означава
задължително,
че
повърхностите са почистени или
микроорганизмите премахнати.
Мерките за почистване, комбинирани с последваща дезинфекция на
повърхността, допълнително намаляват риска от разпространение на
инфекция. Дезинфекцията намалява
броя на патогените до безопасно
ниво според приложимите здравни
норми и изисквания.

Изисквания за
ефикасност на
дезинфектанта
Според данни на Американската
агенция за опазване на околната среда (United States Environmental
Protection Agency – EPA) относно указанията за тестване на ефикасността на продуктите OCSPP
810.2300: Дезинфектанти за използване върху твърди повърхности –
ефикасността и степента на унищожаване на всеки тестван микроорганизъм трябва да бъде средно
>99,9% при нулев период на действие
и в сравнение с нетретирана контролна повърхност. Според указанията контактен дезинфектант за
приложения, различни от хранителни,
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трябва да редуцира микроорганизмите с 99,9% в рамките на 5 минути.
Дезинфекциращи кърпички, подходящи за повърхностен контакт с хранителни продукти, трябва да елиминират 99,999% от всеки тестван
микроорганизъм в рамките на 30
секунди.
Дезинфектантите, които не влизат в контакт с храни са широко
достъпни и се считат за най-подходящи за общи повърхности и предмети в активно обитавани зони. Тези
продукти включват водоразтворими
прахове, течности и спрейове. Ако
се използват правилно, те трябва да
се справят с 99,9% от микроорганизмите на третираната повърхност
в сравнение с необработена контролна повърхност. Както бе отбелязано
по-горе, не всички дезинфектанти са
подходящи за предмети, които влизат в контакт с лигавица, детски
играчки и оборудване за приготвяне
на храна или контактни повърхности.
Като цяло дезинфектантите са
агресивни антимикробни агенти за
твърди повърхности и само някои от
тях са подходящи за общо почистване и домакинска употреба. Повечето
са с бърз ефект, осигуряващ пълно
обеззаразяване за нуждите на здравни заведения, промишленото снабдяване и среди на приготвяне и съхранение на медицински изделия.

Класификация и видове
дезинфектанти
Според калсификацията на EPA
съществуват три основни категории антимикробни продукти въз основа на степента или нивото на
антимикробна активност. Трите
категории са продукти, осигуряващи
стерилност, дезинфектанти и продукти за санитаризация.
Тези категории са допълнително
разделени на три подкатегории според приложението си – дезинфектанти с ограничен спектър, дезинфектанти с широк спектър и дезинфектанти за приложение в здравни заведения. Дезинфектантите с ограничен спектър на действие са ефективни само срещу определена основна
група микроорганизми (например Gr+
(напр. Staphylococcus aureus) или Gr(напр., Salmonella enterica) бактерии).
Дезинфектантите с широк
спектър или с общо предназначение
са ефективни както срещу Gr+, така
и срещу Gr- бактерии (Staphylococcus
aureus и Salmonella enterica). Дезинфектантите с широк спектър на действие имат широко приложение в
жилищни, търговски, институционални и други обекти. Тази категория дезинфектанти представлява
гермициди, предназначени за третиране на некритични повърхности на
медицински устройства и оборудване. Такъв дезинфектант може да се
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използва за предварително почистване или обеззаразяване на критични или полукритични медицински
изделия преди крайна стерилизация
или високо ниво на дезинфекция. Некритичните медицински устройства са такива, които осъществяват само локален контакт с незасегнати тъкани.
За всяка категория EPA има установени стандарти за тестване,
спрямо които се удостоверява ефикасността на препарата, включително тестовите микроорганизми,
по които даден продукт трябва да
бъде оценен. Продукт, който демонстрира ефикасност в дадена категория, може да бъде включен в тази
категория, а също и за специфичните микроорганизми, които трябва да
бъдат тествани за тази конкретна
категория. За да бъде признат за
ефикасен срещу други допълнителни
видове бактерии и вируси, се изисква да бъдат представени данни от
тестове за ефикасността срещу
всеки отделен вид микроорганизъм.
Химическите вещества, които
попадат в групата на дезинфектантите, споделят много сходни характеристики с повърхностноактивните вещества, но се различават по
отношение на тяхната функция, която е да унищожава микроорганизмите, останали по повърхността след
почистването. Биоцидният ефект
варира в зависимост от активното
вещество, използвано в състава на
дезинфектанта. Той може да бъде
постигнат чрез въздействие върху
целостта на клетъчната стена или
чрез намеса в критични метаболитни реакции вътре в клетката на
микроорганизма. Повечето дезинфектанти се окисляват и реагират с
органични материали, включително
микроорганизми. Такива по-конкретно са хлор, йодофори и пероцетна
киселина. Те са бързодействащи и с
широк спектър. Те обикновено не са
стабилни в гореща вода и са корозивни за редица метали и други материали, затова не са подходящи за
дезинфекция на метални повърхности.
Препаратите с пероцетна киселина са подходящи за CIP дезинфекция
при ежедневно прилагане върху пастьоризатори, резервоари, тръбопроводи, повърхности и машини, влизащи в контакт с хранителни продукти и напитки във всички сфери на
хранително-вкусовата промишленост.
Йодът и йодофорите са окислява-
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щи вещества. Съединенията на йода
са с по-слаба активност от хлоротделящите дезинфектанти, докато йодофорите са с по-силно действие. Имат остатъчна активност
в рамките на 6-8 ч. Йодофорите са
относително стабилни и безопасни
и най-често участват в комплексни
съединения с нейонни ПАВ. Йодофорите широко се прилагат в месо- и
млекопреработвателната промишленост.
Хлорът и хлор-отделящите съединения се използват като антисептици и дезинфектанти. Хлор-отделящите съединения имат по-бавно настъпващ ефект. Тази група дезинфектанти са изключително токсични
при инхалиране и поглъщане. Разтворите им не са стабилни, особено при
алкално pH. Остатъчната им активност е 6-8 ч. Спрямо тях са чувствителни Gr+ и Gr- бактерии. Гъбички,
вируси и спори са по-малко чувствителни.
Неоксидиращите дезинфектанти
обикновено са на основата на кватернерни амониеви съединения, които са клас катионно повърхностноактивно вещество, амфотерни вещества, алкохоли и алдехиди. Те обикновено са топлоустойчиви, по-малко
корозивни и имат остатъчен биоциден или биостатичен ефект.
Алдехидите са алкилиращи агенти, използвани за дезинфекция на
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повърхности. Прилагат се за дезинфекция на сгради и предмети чрез
фумигация. Техен недостатък е високата токсичност и канцерогенният
им ефект.
Алкохолите преципитират протеините и денатурират липидите.
Използват се като антисептици и
дезинфектанти. Те имат бърз ефект,
без остатъчно действие. Ефикасността им е по-слаба спрямо вируси с
обвивка и спори.
Обеззаразяващият ефект на дезинфектанта може да варира в зависимост от дадения вид микроорганизъм, т.е. той трябва да бъде прецизно формулиран, за да се гарантира, че е ефективен. Някои може да са
неефективни при ниски температури. Правилно формулираните дезинфектанти могат да включват няколко различни биоцидни компонента,
включително повърхностноактивни
вещества и хелати, за да се увеличи
ефикасността им. При избора на
дезинфектант е препоръчително да
се вземе подробна информация и насоки от доставчика на препаратите,
като се вземат предвид материалът
на повърхностите, типът замърсяване и специфичните микроорганизми, които подлежат на контрол.
Други съображения включват температурата на околната среда и разтвора и необходимото време на действие.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Aimtec ïóñêà íà ïàçàðà èçöÿëî íîâ
ïðîäóêòîâ êëàñ - AC/DC àäàïòåðè

Îò 20 ãîäèíè Aimtec ïðåäñòàâÿ âîäåùè ðåøåíèÿ çà çàõðàíâàùè ïðåîáðàçóâàòåëè, à ñåãà ðàçøèðÿâà ïðåäëàãàíèòå ñè ïðîäóêòè è ñ âúíøíè AC/DC àäàïòåðè.
Êàòî ÷àñò îò ïîñòîÿííèòå óñèëèÿ íà Aimtec çà ïî-äîáðî çàäîâîëÿâàíå íà ïðîìåíÿùèòå ñå ïîòðåáíîñòè îòíîñíî çàõðàíâàùè
ïðåîáðàçóâàòåëè, íîâàòà ãàìà àäàïòåðè - îò 5 äî 120 W, ïîñðåùà øèðîê ñïåêòúð îò èçèñêâàíèÿ â ðàçëè÷íè ïðèëîæåíèÿ è ñå
ïðåäëàãà ñ ïúëåí íàáîð îò ãëîáàëíè ñòàíäàðòè çà áåçîïàñíîñò.
Îñâåí òîâà Aimtec ïðåäëàãà 9 ðàçëè÷íè òèïà ùåïñåëè - îò çàêëþ÷âàùè äî USB-C, ñúùî è âàðèàíòè çà ðàáîòåí ïëîò è ñòåíà.
Àäàïòåðèòå íà Aimtec ïðåäëàãàò ïî-áúðçî âðåìå çà ñåðòèôèöèðàíå, ïîçâîëÿâàò íà èíæåíåðèòå äà ñïåñòÿò öåííî ìÿñòî
íà ïëàòêàòà, êàêòî è ïî-áúðçî äîñòèãàíå íà ïðîäóêòèòå äî ïàçàðà, áëàãîäàðåíèå íà ïî-îïðîñòåíèÿ äèçàéí.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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