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накратко
20,2% от българската индустрия отчита повишение на приходите за юни
Националният статистически институт (НСИ) проведе 5-ата си бизнес
анкета за август т. г. Целта на изследването е да предостави информация за
ефекта на извънредното положение върху засегнатите сектори на икономиката в страната. За периода 4-17 август т. г. в изследването са взели участие
3770 предприятия с близо 230 000 назначени служители. 34,7% от изследваните компании посочват, че през юли са изпитали намаления в приходите от
продажби на стоки или услуги в сравнение с юни. 46,5% са посочили, че не е
имало промяна в приходите от продажби, а за 18,4% е имало увеличение.
Българската индустрия в най-голямата си част (41,7%) не е усетила промени в приходите от продажби към месец юни. За сметка на това обаче 37,6%
от производствата са отчели спад. Едва 20,2% отчитат повишение на приходите от продажби, информира НСИ. Поради кризата 32,8% от компаниите
в строителния сектор отчитат спад за юни. 56,3% от дружествата са без
промени в постъпленията, а 10,2% регистрират увеличение на приходите.
Спрямо данните за юни изглежда, че най-тежко е пострадал секторът за култура, спорт и развлечения, където намалението на приходите е отчетено
при 44,6% от фирмите.

Индексът за промишлено производство в ЕС се е покачил с 9,1% през юни
Индексът за промишлено производство в Европейския съюз се е покачил с
9,1% през юни т. г. спрямо предходния месец май, регистрираха от статистическата служба на ЕС Евростат. В сравнение с 2019 г. обаче индексът
отбелязва спад с 12,3%. Месечните изменения за същия период на т. г. се
наблюдават при производството на дълготрайни потребителски стоки –
повишение с 20,2%, при капиталовите стоки – също увеличение с 14,2%.
Ръстове са регистрирани и при междинните стоки с 6,7%, нетрайните потребителски стоки с 4,8% и производството на енергия с 2,6%. Най-големите увеличения са регистрирани в Словакия (21,7 %), Унгария (17,1%) и Румъния
(16,3%). Значителни спадове на фона на общата картина в ЕС се наблюдават
в Белгия (-1,4%) и Финландия (-0,8%).
Сравнявайки показателите на членките в ЕС, най-големи спадове Евростат отчита в Португалия (-14,8%), Германия и Испания (двете с -14,1%) и
Италия (-13,7%). Единствените положителни резултати в индекса за промишлено производство през юни т. г. са регистрирани в Ирландия с 4,5%.

МИ връчи сертификати клас А за инвестиции в еквивалент на 70 млн. лв.
На 20 август т. г. по време на официална церемония в Министерството
на икономиката министър Лъчезар Борисов връчи три сертификата за инвестиция клас А, съобщиха от институцията. Общата стойност на вложенията възлиза на близо 70 млн. лв., чрез които се очаква да бъдат разкрити 340
нови работни места.
Първата компания със сертификат е Солвей Соди, която е заявила инвестиционен проект за инсталация, свързана с производство, опаковане и съхранение. Второто дружество е Ди Би Карго България, което започва проект за
диверсификация на съществуващо предприятие в Карлово. Сертификат клас
А бе връчен и на ИТ компанията Скейл Фокус за инвестиционния проект „Растеж на ФОКУС“. От Министерството на икономиката обявиха, че в процес
на сертифициране към момента са 56 проекта на обща стойност 1,480 млрд.
лв., чрез които се очаква да бъдат разкрити 4911 работни места.
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Microchip обяви нова фамилия CoaXPress 2.0 чипове за системи за машинно зрение
Microchip обяви новата фамилия чипове EQCO125X40, предназначени за
разработка на високоскоростни системи за машинно зрение. Чиповете се
възползват от пълния потенциал на интерфейса CoaXPress (CXP) 2.0 със
скорост 12,5 Gbps в индустриална среда посредством един физически слой
и функции, които оптимизират разработката на системата за машинно
зрение, увеличават максимално скоростта на предаване на данните и опростяват внедряването на системи в разнообразни приложения за автоматизация.
EQCO125X40 са първите CoaXPress чипове, които въвеждат пълнофункционално стандарта CXP 2.0, предлагайки обратносъвместима поддръжка при
проектиране на системните спецификации с интегрирани функции за възстановяване на тактови данни (CDR) при всички нива на скорост. Чиповете увеличават значително пропускателната способност на машинното зрение, като
позволяват на камерите и картите за обработка на изображения да предават от четири до осем пъти по-бързо от алтернативните решения. Фамилията EQCO125X40 увеличава допустимите отклонения и гъвкавостта при
проектирането чрез безпроблемно „заключване“ на всички честоти при всяка
скорост - от CXP-1 до CXP-12.

Раздадоха годишните награди на Българската минно-геоложка камара
На 18 август т. г. във връзка с честването на Деня на миньора Българската минно-геоложка камара (БМГК) връчи своите годишни награди. По време на
събитието бяха отличени компании в добивната промишленост и студенти
на МГУ „Св. Иван Рилски“.
Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия получи дружеството Горубсо – Мадан с изпълнителен
директор инж. Сергей Атанасов. Компанията е постигнала 2,27% ръст на
производството през 2019 г. спрямо 2018 г. В категорията „Награда за иновации“ БМГК отличи Елаците-Мед за проекта „Разработване на оптимално
календарно развитие чрез специализиран минен софтуер за стратегическо
минно планиране на HxGN, MinePlanTM 3D, използван в условията на рудник
Елаците. Наградата за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш отиде при Геотехмин за проект благотворителна
кампания „Българските добродетели“ и при Асарел-Медет за проекта „Подкрепа на местни предприемачески проекти“. БМГК отличи Асарел-Медет, Геотехмин, Дънди Прешъс Металс и Минстрой Холдинг за активно участие в
Национална дарителска кампания за подпомагане справянето с епидемията
от COVID-19.
„През 2020 г. отбелязваме празника с удовлетворение и гордост от постигнатото. Преминахме през труден период, но издържахме на изпитанията и за пореден път доказахме нашата твърдост и издръжливост“, каза председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов. Поздравителен адрес
изпрати и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
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Козлодуй разшири дейността си с нова база в Бургас
Българската инсталаторска компания Козлодуй увеличава капацитета на
предприятието си в Бургас до 125 служители, съобщиха от община Бургас.
Фирмата, която развива дейност в строително-монтажните работи на машини и съоръжения, съдове под налягане, метални конструкции, както и тръбопроводи в енергетиката и нефтохимическата промишленост, е закупила 10 дка
парцел в Индустриален и логистичен парк – Бургас, където е изградила своето ново производство и две административни сгради. Новото производствено хале е с площ от 3,3 дка.
Козлодуй развива дейността си от 25 години. От компанията информират,
че през последните години отбелязват среден ръст на продажбите от 10%, а
през първото полугодие на т. г. той е с 15% по-висок в сравнение със същия
период на 2019 г. Дружеството реализира продукция и услуги за чуждестранни
компании от Германия, Франция, Австрия, Нидерландия, Италия и др.

Изложението за металообработващи машини IMT ще се проведе през 2021 г.
Международният панаир за металообработващи и формоващи машини IMT
ще се проведе за 12-и път между 13 и 17 септември 2021 г. в Бърно, Чехия,
съобщиха организаторите от BVV. Тазгодишното издание на мероприятието се отлага. Партньор на мероприятието е Европейската асоциация на машиностроителните индустрии (CECIMO).
„Изложението е най-голямото специализирано събитие от този вид в Централна и Източна Европа“, казаха от BVV и допълниха, че изданието ще представи широка гама от продукти, като металообработващи и формоващи
машини, технологии за контрол на качеството, гъвкави производствени системи и много други. Организаторите на IMT очакват до 500 изложители да
представят специализираните си продукти пред между 5000 и 20 000 посетители. Изложението е част от Международния панаир на инженерната индустрия (MSV), в който се включват: изложението за леярската промишленост FOND-EX; изложението за заваръчни технологии WELDING; панаирът за
технологии за повърхностна обработка PROFINTECH, и PLASTEX – за производители на пластмаси, каучук и композити.

automatica и MSRM инициират платформа за изкуствен интелект
Водещото международно изложение за интелигентна автоматизация и
роботика automatica и Munich School of Robotics and Machine Intelligence (MSRM)
към Техническия университет в Мюнхен (TUM) инициират платформа за изкуствен интелект – munich_i. По време на аutomatica 2020, която ще се състои
от 8 до 11 декември т. г., платформата ще дава отговори на въпроси, свързани
с приноса на изкуствения интелект за по-сигурна и ефективна работа, използването му за справяне с предизвикателствата в здравеопазването и мобилността. Акцент ще бъде провеждането на среща за високите технологии и
интерактивни решения high-tech summit на 8 декември. „Изкуственият интелект и роботиката са на прага на технологичен квантов скок“, коментира
директорът на munich_i проф. д-р Сами Хададин. Други интересни събития от
съпътстващата програма на аutomatica ще бъдат специализираното шоу „AI
Society“, както и елитното състезание на следващото поколение Robothon и
„robot driver’s license“.
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ББКМ започва работа по нова наредба за ЗБУТ при леярските производства
Българска браншова камара машиностроене (ББКМ) обяви, че започва работа по новата Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави. Нормативният акт ще
се изработи с подкрепата на Министерството на икономиката (МИ) и екип
от водещи специалисти от леярските компании и висшите учебни заведения.
„Целта е новата наредба да отмени действащия от 1967 г. Правилник
по техническа безопасност при леене на метали, издаден от тогавашното
Министерство на машиностроенето“, казаха от ББКМ. Очаква се документът да бъде одобрен от министрите на труда и социалната политика
и на икономиката.
„След утвърждаването на наредбата като подзаконов нормативен акт
ББКМ ще организира обучение за ръководители на леярски фирми, отговарящите по ЗБУТ в тях, инспектори от регионалните дирекции по труда, отговарящи за леярството, представители на МИ и ГИТ. Новата наредба ще допринесе за по-доброто регламентиране на ангажиментите на работодателите за осигуряване на безопасната работа в леярските производства и опазване на живота и здравето на работещите“, обясниха от камарата.

Булгартрансгаз придоби 20% от акциите на терминала за втечнен газ до
Александруполис
На 24 август т. г. в Атина се проведе официалната церемония по подписване на споразумението за покупко-продажба на акции от терминала за втечнен газ до Александруполис, съобщиха от Булгартрансгаз. Българското дружество придоби 20% от акциите на терминала. В събитието взеха участие
премиерът Бойко Борисов и премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис. Споразумението подписа изпълнителният директор на Булгартрансгаз Владимир
Малинов. От дружеството обявиха, че придобиването на участие в проекта
Александруполис е стратегически важно за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки в България и региона. „Терминалът ще бъде
второто съоръжение за LNG в региона след този в Ревитуса, Гърция, до което
България ще има достъп“, казаха от Булгартрансгаз. Планира се търговската
експлоатация на съоръжението да стартира до края на 2022 г.

НКИЗ и община Бобов дол подписаха меморандум за развитие на местната
индустрия
На 27 август т. г. община Бобов дол и Националната компания „Индустриални зони“ (НКИЗ) подписаха меморандум за сътрудничество, съобщиха от НКИЗ.
Двете страни бяха представлявани от Антоанета Барес, изпълнителен директор на държавното предприятие, и Елза Величкова, кмет на Бобов дол.
„Като държавна компания, която развива и управлява индустриални зони,
НКИЗ ще помага с опит и добри практики на община Бобов дол и на бизнеса,
който е избрал да инвестира в този район“, обявиха по време на събитието.
Според споразумението двете страни ще работят заедно с цел създаване
на условия за активно развитие на инвестиционния потенциал на общината. Според меморандума от НКИЗ се ангажират с привличане на потенциални инвеститори и създаване на подходящи условия за развиване на бизнес.

ISO представи три нови стандарта, допринасящи за развитието на IoT
Международната организация по стандартизация (ISO) публикува три нови
стандарта, които ще спомогнат за реализирането на потенциала на Интернет на нещата (IoT). Сред тях е ISO/IEC 21823-2, определящ рамка и изисквания за оперативна съвместимост във връзка с изграждането на безпроблемна комуникация между различни IoT системи, както и между отделните обекти в рамките на системата. Вторият стандарт е ISO/IEC TR 30164, който
описва общите понятия, терминологии, характеристики, и технологии (вкл.
управление на данни, мрежова функционалност, сигурност, хардуерна/софтуерна оптимизация и др.) на периферните изчисления за IoT системи. Последният стандарт – ISO/IEC TR 30166 е приложим за индустриални IoT (IIoT) системи и среди и очертава характеристики, технически аспекти и функционални
и нефункционални елементи на структурата на IIoT. Стандартът включва и
списък на стандартизиращи организации, консорциуми и общности, работещи по всички аспекти на IIoT.
„Интернет на нещата, подобно на други страхотни идеи, е проста концепция. Свързвайки обекти към интернет, можем да обединим силата и възможностите на виртуалния и реалния свят“, коментират от организацията.
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Онлайн обучение за инженерен
дизайн с решенията
решенията на
на Siemens
Digital Industries Software
Георги Стоянов,
приложен инженер и лектор в
първото онлайн обучение на
Солтех ЕООД, пред списание
Инженеринг ревю
Г-н Стоянов, какво налага въвеждането на нови форми на практическо инженерно обучение?
Светът е изправен пред огромни предизвикателства вследствие на пандемията от COVID-19, която промени индустрията през тази година. Основните задачи, които ръководителите трябва да решат, са обвързани с въвеждането и спазването на необходимите мерки за безопасност на труд, създаването на стратегии
за отговор на новите обстоятелства на
пазара, запазване на ефективност. В глобален мащаб онлайн комуникацията се
превърна в основен инструмент и двигател на бизнеса. Това време показа, че гъвкавостта, бързата модификация на процесите и въвеждането на нови инструменти са ключови за запазване на устойчивост. Нужно е изграждане на екипи и подготовка на кадри, които могат да работят, да се развиват, да оптимизират и
успешно да си сътрудничат дистанционно. Изградените умения и качества са преносими и при осъществяването на
стратегията за дигитална трансформация, която всяко производство би трябвало да има. Обстоятелствата през 2020
само ускориха настъпващия процес на
промяна в начина на работа, който така
или иначе е неизбежен, поради бързото
въвеждане на иновации, развитие на нови

технологии, все по-комплексните взаимодействия между машини, софтуер, роботи, отдели и екипи. Човешкият капитал
не е изключение от уравнението и от
първостепенно значение остава нуждата
да се развиват уменията и знанията на
заетите в производствения сектор. Онлайн обучението като способ не е ново и
непознато. В България тази форма е масово разпространена в ИТ индустрията и
насочена към крайни потребители, но незасегната в индустрията, където има подчертана нужда от повишаване на квалификации, достъп до съвременни технологии и обучения.

Кои са предимствата при онлайн обучението? Има ли недостатъци?
Интернет като среда за обучение предоставя много предимства. Това са инди-

видуалното темпо и график според нуждите на фирмите, липсата на транспортни разходи и загуба на време, постоянен
достъп до учебни материали. Индивидуалният подход при онлайн обучението
улеснява контакта между лектора и
обучаващия се - комуникацията в реално време предоставя всички необходими
инструменти за активно включване в
учебния процес, да се задават въпроси, да
се установи сътрудничество. Ето защо
считам, че обучението в електронна среда не страда от недостатъци.
Програма на Солтех за базово обучение
по инженерен дизайн със Solid Edge предвижда тест в края на курса, за да се удостоверят натрупаните знания и умения.
Нивото на концентрация и внимание при
онлайн форма на обучение също така са
по-високи, защото всеки може да последва
лекциите в комфортна за него среда, от
произволно избрано място и в удобно време, което съгласуваме предварително.

Какво показва Вашият опит
във връзка с надграждането на
знания и умения в индустрията през последните години?
Търсенето на добре подготвени инженерни кадри ясно показва острата нужда от съвременни форми на обучение за
повишаване на квалификацията. Надграждането на знанията и уменията
трябва да е политика на ръководствата,
защото наблюдаваме много добри резултати при наши клиенти. Не е допустим
сценарият, в който налице е отлична
материална база и машинен парк, а ръст
в производството няма, поради липсата
на подготвени професионалисти за работа с CAD/CAM софтуер. Солтех, в ролята си на посланик на Индустрия 4.0, остава активен в подкрепата си и в развиването на услуги, организация на уебинари и събития. Дистанционното обучение
по Solid Edge CAD е една възможност,
която предлагаме с цел да подпомогнем
решаването на инженерни предизвикателства при клиенти или да съдействаме на всеки обучаващ се да достигне до
решение на проблем във фирмата, в която работи.

www.soltec.bg
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Виртуално
обучение
за инженери
В

иртуалната реалност и средствата за отдалечена и онлайн визуализация са достигнали етап от
развитието си, в който от иновации преминават в стандартни решения за обучителни цели в сферата на
висшето инженерно образование,
професионалната квалификация, практическите курсове и тренинги в
различни промишлени направления. С
нарастването на интереса към инженерните специалности и в контекста на пандемията от COVID-19,
която извежда безконтактната комуникация и онлайн образованието на
преден план, виртуалното обучение
се превръща във водещ инструмент
за теоретичната и практическа подготовка на новото поколение от способни инженери.

Технологично развитие
Благодарение на технологичния
напредък при триизмерното визуализиране, дигиталното прототипиране, компютърния хардуер и софтуерните платформи за онлайн комуникация все повече аспекти от инженерното обучение могат пълноценно
да бъдат изнесени във виртуална
тренировъчна среда. Освен еднопосочното преподаване на теоретична информация, чрез виртуална медиа
могат да бъдат осъществявани и
двупосочни, интерактивни курсове с
възможност за участие и обратна
връзка от страна на обучаваните
лица. Предимство на този тип обучение е неговата разходна ефективност, безопасност за здравето дори
в усложнена епидемиологична обстановка, реалистичното преживяване,
както и висока степен на управляемост на виртуалната среда.
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Виртуална реалност от години се
използва във военната подготовка,
автомобилостроенето, авиацията и
космическия дизайн, химическата
промишленост, нефтената и газовата индустрия, железопътния сектор,
медицинското обучение и развлекателна индустрия, особено в гейминга. Разширените технологични
възможности на виртуалните комуникационни платформи в началото
на третото десетилетие на 21 век
позволяват на отдалеченото инженерно обучение пълностойно да допълни, а защо не и да замести множество конвенционални образователни
модули в различни ключови сфери
като машиностроене, механична
обработка, електропроектиране,
автоматизация и т. н.

Възможности и
предизвикателства
Т. нар. проектно-базирано обучение (PBL) е доказано средство за ини-
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цииране на ефективна комуникация
между екипи от обучаващи се лица,
което стимулира изграждането на
комплексен набор от знания и умения
за разрешаване на проблеми и мултиплицира резултатите. Виртуалната реалност, онлайн комуникационните платформи и технологии, дигиталното прототипиране и 3D
визуализацията допълнително разширяват възможностите на PBL обучението в инженерното образование.
Според програмната рамка за
сътрудничество на Европейската
комисия „Образование и обучение
2020“, която подпомага професионалната квалификация и предоставя
възможности за изграждане и обмен
на добри практики в областта на
образователните политики, едни от
основните предизвикателства пред
съвременното средно и висше образование са качеството и релевантността на ученето и преподаването. Очакванията на европейския па-
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зар към професионалните гимназии и
техническите университети са да
подготвят компетентни, квалифицирани и способни инженери. Дори
без пандемията от коронавирус, образованието по специалности като
машиностроене, мехатроника, електроника и електротехника през последните години еволюира в хибридна система между реални и виртуални обучителни техники и модули.
Модерните решения в сферата на
научноизследователските и инженерните направления залагат на иновативни технологии, онлайн тренинги,
смесени курсове, компютърно-базирани платформи, отдалечен достъп до
дигитализирани обучителни средства, уеб ресурси, видеолекции, виртуални лаборатории и т. н.
Виртуалната реалност добавя
втори интерактивен слой към онлайн обучението, който прави
възможни обратната връзка и двупосочното взаимодействие между преподаватели и ученици, студенти,
докторанти и курсисти. Графичната
природа на триизмерната визуализация и интуитивните интерфейси на
съвременните образователни платформи подпомага обучителите в
обяснението на сложни пространствени и технологични концепции.
Сред основните предизвикател-
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ства пред по-масовото възприемане на виртуалното обучение в инженерното образование в по-далечното минало бяха основно съображенията, свързани с необходимите
капиталовложения в хардуерни и софтуерни продукти. Все по-достъпните им цени и улеснената им експлоатация постепенно ги популяризира сред образователните институции не само по света, но и в
България. Глобалната заплаха от коронавируса допълнително ускори
конституирането на виртуалната
реалност и онлайн комуникацията
като легитимни инструменти за
качествено теоретично и практическо обучение.

Виртуалното обучение в
контекста на COVID-19
COVID-19 изправи глобалната индустрия на ръба на възможностите
й. Освен негативите на карантината и физическата изолация и рисковете от неизпълнение на поръчките
и доставките в срок, много от промишлените предприятия се налага да
търпят и отрицателните ефекти
от пандемията върху партньорските мрежи и работната сила. Броят
на здравите и неконтактни служители в много производствени екипи
драстично намалява, налице са огра-

ничения при пътуването, бизнес срещите и търговските връзки.
Плавният изход от внезапната
глобална икономическа рецесия, настъпила вследствие на извънредната ситуация, тласка индустрията
към инвестиции във виртуални и
облак-базирани образователни средства, платформи за дистанционна
работа и обучение и онлайн инструменти за квалификация. В допълнение
към виртуалната реалност и 3D визуализацията, работодателите залагат още на изкуствен интелект и
добавена реалност, както и на други
технологични иновации за отдалечена комуникация.
От бизнеса споделят, че независимо от високата цена на подобни
средства очакваните ползи и икономии на време и средства в дългосрочен план са големи. Хората вече
не се налага да пътуват, за да се обучават. Не са нужни наеми на конферентни зали, обучителни центрове
и изобщо физически обекти. С помощта на един виртуален курс могат да бъдат обучени накуп, в домовете им, хиляди служители. Специалистите отбелязват обаче, че поефективен образователен процес
протича в малки групи, когато преподавателят има възможност да
„види“ реакциите на курсистите и
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да прецени как възприемат материала. Ето защо предпочитана платформа за отдалечено обучение са
виртуалните класни стаи, които
осигуряват високоскоростна и надеждна аудио- и видеовръзка между
участниците в процеса. Нараства
интересът към онлайн курсовете и
уебинарите, дистанционните работни срещи и оперативки.

Пазарни данни
Глобалният пазар на технологии
за добавена и виртуална реалност в
обучението се очаква от 9,3 млрд.
щатски долара през 2018 г. да достигне 19,6 млрд. през 2023 г., нараствайки с комбиниран годишен темп
на растеж от над 16%. Широкото
възприемане на VR и AR решенията,
както и на свързаните персонални
устройства в инженерното обучение са основните фактори, стимулиращи продажбите в сегмента.
Именно мобилните устройства,
като смартфони и таблети, са найпопулярните терминални средства
за осъществяване на виртуално обучение, изпреварвайки персоналните
компютри. Освен тях, за обучителни цели в инженерното образование
и професионално обучение се използват още интерактивни бели дъски,
AR и VR очила, както и други хардуерни системи за носене на лицето
и/или главата (Head-Mounted Gear),
устройства с жестово управление,
дисплеи и проектори, уеб- и видеокамери, микрофони, платформи за
регистриране и проследяване на посещаемостта, смарт идентификатори и т. н.
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Бъдещето на VR в
инженерното обучение
Въпреки множеството описани
дотук предимства на виртуалната
реалност, напълно безпроблемното й
приложение в инженерното обучение
тепърва предстои да се „изглажда“.
Необходимо е да се елиминират множество проблеми и предизвикателства от техническо естество, като
съвместимост между комуникационните компоненти и протоколи, покритие, скорост и надеждност на интернет връзката и т. н. Постепенно се
усъвършенства и визуализацията –
от пионерските, подобни на детска
анимация виртуални модели в посока
абсолютен реализъм. Експертите
очакват през следващите три до пет
години видеокартите за компютърни системи в сферата на виртуалната реалност значително да поевтинеят и така продукти от по-висок
клас да станат широкодостъпни за
образователни цели. Очаква се навлизането и на т. нар. "cave" устройства
за колективно виртуално преживяване, чрез които няколко души могат
едновременно да участват в една и
съща виртуална симулация. В сегмента ще се популяризират и системи,
базирани на т. нар. смесена реалност
(mixed reality), при които VR технологиите се комбинират с видео с цел
осъществяване на взаимодействие
между голям брой очила за виртуална
реалност, например на много служители на едно работно място.

Виртуални лаборатории
Лабораторният опит е фактор с
ключово значение в областта на
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техническото образование. Традиционните лаборатории обаче в повечето случаи са скъпи за поддръжка, което често ограничава възможностите за практически упражнения. Виртуалните лаборатории представляват интерактивна среда за създаване и провеждане на симулирани експерименти. Те предлагат на потребителите възможност за получаване на знания вследствие на проведени опити, които невинаги е практично или безопасно да бъдат осъществени във физическа среда.
Допълнително предимство на виртуалните лаборатории е, че в експериментите могат да се включат
всички участници в обучението. Също
така курсистите могат да повтарят
опитите, като всички резултати се
записват, което повишава ефективността на комуникация с лектора.
Това позволява на участниците в
обучението непосредствено да анализират допуснатите от тях грешки и
да проведат експеримента отново.
Преимущество на виртуалните лаборатории е и достъпът до най-съвременни технологии, предлагащи много
повече опции за обучаващите се.
Въпреки че използването на виртуалните лаборатории обикновено е обвързано с такса, капиталовите вложения и разходите за поддръжка са
относително ниски, тъй като могат
да бъдат разпределени между отделните клиенти. Съществуват и множество виртуални лаборатории, разработени от различни организации по
мащабни международни проекти,
като много от тях са достъпни като
софтуер с отворен код.
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Мислим за по-сериозно
навлизане на
на европейските
пазари
Радослав Донев,
управител на Полимер Концепт,
пред сп. Инженеринг ревю
Представете накратко компанията пред читателите ни.
Полимер Концепт е основана в началото на 2017 г. с офис
в София и складове в София и Пловдив. Ние сме семейна фирма и повече от 14 години събираме опит в дистрибуцията
и търговията с термопластични еластомери, инженерни
пластмаси и мастербачи. Стремим се да имаме личен контакт като основа за изграждане на дългосрочни и устойчиви партньорства с клиенти и доставчици. Компактната ни
структура позволява гъвкавост при взимането на решения,
което в комбинация с натрупания опит дава възможност
да реагираме своевременно и адекватно при възникване на
въпроси, свързани с технологията при използването на нашите продукти или специфики на производственото оборудване. Стараем се да съдействаме във всяка една ситуация,
което се оценява високо от клиентите ни. Доставчиците
ни имат безупречни системи за контрол на качеството,
които позволяват да се поддържат най-високите изисквания на автомобилната, медицинската и хранителната
индустрия. Предоставяйки качествени продукти, кратки
срокове за доставка и грижа за клиента, ние покриваме всички компоненти за един успешен бизнес.

Коментирайте условията на пазара в сектора
у нас и в Европа. Как оценявате влиянието на
кризата с COVID-19 върху индустрията?
От наблюденията ми на пазара мога да кажа, че има
съществени разлики между европейските клиенти и част
от клиентите в България. Европейските клиенти поставят
качеството на първо място и са готови да плащат по-висока цена, но да минимизират риска от проблеми в производството. От друга страна, голяма част от българските
производители виждат цената като основен критерий и
доста често не проследяват цялостните разходи при използване на нискокачествени продукти. Зад този начин на
мислене стои логично обяснение повечето пазари за продуктите, произведени в България, са в Западна Европа, но търсенето на български или източноевропейски стоки е не защото няма производства в Западна Европа, които да задоволят пазара, а защото очакванията са цената на източноевропейските стоки да е по-ниска. Тоест, цената на продукт, произведен в България, се съпоставя не с цената на
германски еквивалент, а с цената на продукт, произведен в
Китай.
Относно кризата с COVID-19, един от клиентите ни,
който е част от най-голямата индустриална група в Австрия, сподели, че за първо четиримесечие на 2020 г. бележи
спад от 60% спрямо същия период на 2019 г. Ударът върху
някои сектори е колосален. Пример е автомобилната индустрия, но медицинската, опаковъчната промишленост и
т.н. ще генерират сериозни печалби.
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По какъв начин все по-строгите изисквания за
устойчивост променят бизнес моделите на
производителите на пластмаси?
Строгите изисквания доведоха до свиване на някои сектори и до развитие на други. Някои големи производители на
суровини ударно започнаха през 2018 г. да закриват производствата си за полистирол и да разкриват полиетиленови мощности, тъй като полистиролът е по-трудно рециклируем.
Компании започнаха да инвестират в оборудване за деполимеризиране на полистирол при 400-450°C. Появиха се разработки за оборудване, което рециклира полиетиленов отпадък,
като освен че го разделя цветово, го прави и годен за контакт
с храни. Биополимерите така и не се развиха толкова, колкото се предвиждаше, поради високата цена, прекалено краткия допустим времеви интервал между производството на
суровината, формоването и използването от потребителя.
Рециклиращите компании определено ще са тези, които ще
реализират ръст от промените в европейското законодателството. Всяка такава промяна води до прогрес, но за съжаление рециклирането в Европа ще е като буря в чаша вода по
отношение на опазване на околната среда, ако Азия и Южна
Америка не поемат в същата посока.

Какви са приоритетите ви за развитие в
дългосрочен план? Планирате ли разширяване
на партньорската си мрежа?
Изграденото доверие с нашите партньори и качеството
на продуктите, които предлагаме, ни мотивира и ни дава
възможност да мислим за по-сериозно навлизане на европейските пазари. Доскоро бяхме фокусирани върху пазара на
Балканите, но смятаме, че дойде моментът, в който имаме знанията, уменията и визията да приложим нашия бизнес модел в по-голям мащаб. Вярваме, че ще успеем да надградим постигнатото до момента.

www.polymerconcept.bg
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Технологии
и тенденции
в областта на
полимерните
компаунди
К

омпаундирането е производствен процес, обхващащ смесването
в стопилка на полимери и определени добавки с цел промяна на термичните, физическите, естетическите
и електрическите им характеристики. В резултат базовата смола преминава във формата на пластмаса,
която е по-използваема, ефективна
и хомогенна.
Според проучване на консултантската компания Global Market Insights
през 2018 г. пазарът на полимерни
компаунди е бил на стойност
35,4 млрд. щатски долара, като очакваният комбиниран годишен темп на
растеж за периода до 2026 г. е 6,2%.
Движеща сила за този ръст е разно-
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образната приложимост на полимерните компаунди в автомобилостроенето, производството на електрическа и електронна техника и в строителния сектор. През 2018 г. найголям е делът на приходите от термопластични полимери – над
20 млрд. щатски долара. Строителният сегмент държи повече от 25%
от продажбите на полимерни компаунди през същата година, което според Global Market Insights се дължи на
постепенното заместване на традиционните материали с усъвършенствани инженерни пластмаси и полимерни композити. Поради редицата предимства на пластмасите –
по-висока якост на удар, по-добри естетически характеристики, лесно
формоване, устойчивост на надрас-
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кване, възможност за рециклиране и
ниско тегло, се очаква значителен
ръст на пазара за полимерни компаунди за автомобилния сектор за прогнозния период до 2026 г.

Добавките
Заради пандемията от COVID-19
през последните месеци се наблюдава възобновен интерес към добавките, които спомагат за запазване на
свойствата и хигиенните характеристики на пластмасовите продукти, използвани за всякакъв вид приложения. Въпреки че коронавирусът
е вирус, а не бактерия, ситуацията
предизвика множество дискусии дали
и как използваните понастоящем
биоциди и антимикробни агенти
биха могли да допринесат за ограни-
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чаване на разпространението му. В
допълнение в областта се провежда
засилена научноизследователска и
развойна дейност в посока подобряване на ефективността на антимикробните добавки в борбата с бактериите. Това се явява особено голямо
предизвикателство, като се има
предвид непрекъснато изменящата
се нормативна база относно употребата им – в един случай дадена
добавка може да спаси нечий живот,
а в друг – да представлява здравен
риск.
Антимикробните агенти се използват с цел предпазване на полимерните материали от развитието на
мухъл, плесен, гъби, водорасли и други организми, способни да нарушат
целостта на пластмасата. Те могат
да бъдат добавени към разнообразие
от пластмаси, осигурявайки защита
от микробна атака за крайния продукт, спомагайки за запазване на
качествата му и удължаване на експлоатационния му живот.
Когато са налице оптимални условия за растеж, гъбите, водораслите
и бактериите могат да разградят
или вътрешността, или повърхността на пластмасовия продукт. Този
растеж може да доведе до появата
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на повърхностни петна, пукнатини,
понижаване на структурната якост,
ронливост, промяна в проводимостта или гъвкавостта, отделяне на
лоши миризми или други изменения на
физичните или механичните свойства.
Антимикробните добавки могат
да възпрепятстват този растеж и
да допринесат за запазване на механичните свойства на гъвкави продукти, използвани за изработка на покривни мембрани и геомембрани,
подови настилки, уплътнения в бяла
техника и много други приложения,
особено при продукти, произведени
от пластифициран поливинилхлорид.
Инкорпорирането на антимикробни
агенти може да е от полза и за пластмасите, използвани за тръби, профили за прозорци и облицовки. Биоцидите, които се прилагат за подсилените с естествени влакна полиолефинови композити например, удължават полезния живот на панелите,
изграждащи интериора на автомобилите. Биоциди се използват широко
и в пластмасовите продукти, предназначени за употреба в медицината и здравеопазването.
Сред актуалните тенденции при
полимерните компаунди е използва-

нето на маркери, осигуряващи защита от фалшифициране на продуктите. Все повече производители
търсят начини да предпазят брандовете си, предимно с цел предотвратяване на загубата на приходи от
продажбата на фалшификати, но
също и от пагубно накърняване на
имиджа на компанията. На пазара се
предлагат маркери, които могат да
бъдат добавени към полимерната
смес преди от нея да бъде произведен детайл или опаковка. Възможно е
маркерите да бъдат смесени и с
продукти, например козметика, храни или лекарства, като откриването им може да се осъществи само
със специален четец. Сред предимствата на маркерите са това, че се
използват в ниски нива и обикновено не изискват изменения в производствения процес или продукта. Копирането на маркирани по този начин
продукти е много по-трудно, а някои
доставчици на такива добавки
твърдят, че фалшифицирането е
невъзможно. Маркерите често са
под формата на разтвор, който се
доставя в мастербач за добавяне към
пластмаси или течности, мастила и
покрития. Тези маркери могат да
бъдат кодирани и да носят информа-
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ция за продукта, производителя и
дистрибутора. Четците могат да
засичат повече от един маркер, но
трябва да бъдат калибрирани за всеки един от тях.
Освен като мярка против фалшифициране на продукти маркиращите
добавки могат да се използват и за
сепариране на материали в потока
от пластмаса за рециклиране. Докато при традиционните технологии
материалите се сортират в зависимост от съществени различия между тях, например в плътността или
химичния състав, с помощта на маркер могат да бъдат сепарирани дори
идентични пластмаси, в случай че
един вид пластмаса е маркиран, а
друг – не.

Пигментите
Освен естетическите аспекти,
основна тема на дискусия сред потребителите и производителите на
пигменти са въпросите, свързани с
устойчивостта. По отношение на
пигментите за полимерни компаунди понятието устойчивост има
много страни, включително отговорно добиване на суровини, прилагане
на устойчиви производствени методи и използване на безопасни продукти. Все по-голямо внимание се обръща и на въздействието на пигментите върху околната среда. Класовете пигменти, които се диспергират добре, могат да спомогнат за
редуциране на енергопотреблението
по време на преработка. Топлоотразяващите пигменти могат да изиграят водеща роля при проектирането на устойчиви строителни материали. Пигментите с висока издръжливост могат да допринесат за
удължаване на експлоатационния
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живот на пластмасовите детайли.
Заради увеличаващия се фокус върху
кръговата икономика, сред основните приоритети е разработването
на пигменти, разширяващи възможността за рециклиране на пластмасите.
Олекотяването на пластмасовите детайли е друг аспект на устойчивостта в сектора. Осигуряването
на баланс между желаната непрозрачност и целевия външен вид на някои
олекотени опаковки например може
да се окаже трудна задача. За решаването на този проблем на пазара
се предлагат разсейващи светлината пигменти, осигуряващи постигането на ефект на матирано стъкло,
без да е необходимо модифициране на
формата.
Химичният състав на пигментите
също е обект на все по-строги регулаторни изисквания, налагащи ограничения в използването на никел и хром
например. Кобалтово сините пигменти са с висока издръжливост, но диапазонът им на поглъщане на светлината попада в инфрачервения
спектър, което понижава ефективността им в приложения като т.нар.
cool roofs – покриви, проектирани
така, че да отразяват повече слънчева светлина и да поглъщат по-малко
топлина от стандартните. Алтернативно решение разработват учени от Щатския университет в Орегон – пигмент YInMn (итрий, индий и
манганов оксид), който позволява производството на издръжливи сини
строителни материали, които запазват по-ниска температура при излагането им на слънчева светлина. Химичният състав на пигментите е и
сред основните фактори, определящи
безопасността и комфорта на потре-
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бителите, особено когато става
дума за опаковки, влизащи в контакт
с хранителни продукти, или играчки.
Ниските нива на миризми и летливи
органични съединения пък са важни за
пигментите, използвани за изработката на автомобилни табла.
Въглеродните сажди, които се
използват широко за пигментиране
на черни пластмаси, смущават работата на инфрачервените сензори на
сортиращото оборудване в заводите за рециклиране. Решение на този
проблем предоставят както новоразработени, така и съществуващи
черни пигменти, които не поглъщат
в инфрачервения спектър. Увеличава
се и търсенето на стабилни пигменти, способни да издържат множество етапи на рециклиране.
Нараства и употребата на пигменти за постигане на специални
ефекти на пластмасата, което кара
производителите да разработват
нови формули и да внасят подобрения в характеристиките на съществуващите. Нови възможности за
приложение на пигментите за специални ефекти, свързани със стремежа
за утвърждаване на силната идентичност на даден бранд и създаването на по-индивидуализирани продукти, се отварят в автомобилостроенето, строителния сектор и производството на потребителска
електроника и опаковки. Освен да
придават добър външен вид обаче,
ефектните пигменти трябва да позволяват и високо ниво на интеграция в процеса на преработка, както
и в самия полимерен компаунд. Все поголяма популярност набират пигментите, придаващи отразяващи свойства, металическа, перлена или блестяща външност.
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Оборудването
Доставчиците на дозиращо оборудване, подходящо за производството на полимерни компаунди, се стремят да предоставят съоръжения с
по-висока точност и усъвършенстван софтуер за проследяване и
управление на процеса. Преработвателите на пластмаса често са склонни да надвишат нужната доза добавки с до 30% поради опасения, че заради флуктуациите в измервателното
оборудване дозата може да падне
под минималното ниво и да се стигне до бракуване на продукцията. Това
бързо може да доведе до ненужни
допълнителни годишни разходи. Този
проблем може да се елиминира чрез
използването на съвременни дозатори с прецизно измерване в реално
време, спомагащи за поддържане на
константно съотношение на полимер и добавки в сместа.
Водеща тенденция при смесителите за производство на полимерни
компаунди е автоматизацията на
манипулирането и смесването на
множество съставки. Предвид трендовете за намаляване на партидния
размер, чести смени на произвежданите продукти и множеството формули и компоненти, свързани с тях,
тази автоматизация осигурява високо ниво на надеждност за потребителите. Днес смесителните системи разполагат със захранващи стан-
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ции със стандартизирани контейнери за съхранение (IBC), подаващо устройство и мобилни смесителни
съдове. Процесите на транспортиране на централно съхраняваните компоненти, както и на прецизно подаване и смесване на добавките, дори
и в много малки количества, се управляват изцяло. IBC контейнерите,
които се зареждат на горното ниво
на захранващата станция се отварят автоматично, след което суровините се подават чрез шнекове в
смесителния съд в съответствие с
производствената рецепта. За да се
избегне замърсяване при смяна на рецептите, шнековете могат лесно да
се отстраняват и подменят. IBC контейнерите и смесителните съдове
могат да се транспортират или на
ръка, или автоматично чрез автономни транспортни системи (AGV)
или ролкови конвейери. Такива иновативни автоматизирани системи
позволяват постигане на максимална ефективност и управление на
процеса на смесване. Предлагат се и
решения с интегрирани устройства
за разчитане на баркодовете на IBC
контейнерите, което дава възможност за надеждно проследяване на
процеса на пълнене, независимо от
това как се подава материалът – от
чували, биг бегове, варели или
тръбопроводи, което осигурява поддържане на постоянно съответ-

ствие с определените спецификации.
Не е изненадващо, че развойната
дейност при двушнековите екструдери – утвърдена технология с над
60-годишна история, е насочена поскоро към еволюция, а не към революция. Нововъведенията при тези машини обаче са съществени благодарение на това, че доставчиците
непрекъснато усъвършенстват предложенията си, осигурявайки все повисока производителност и по-широка приложимост. Пример, демонстриращ тези тенденции, дава водещ
германски производител, който през
2019 г. разширява гамата си от
екструдери с 4 нови модела с производителност от над 2500 kg/h и
диаметър на шнековете 98, 122, 142
и 166 mm. Компанията подчертава,
че новите машини са проектирани
за производители на пластмаса, работещи в непрекъснат режим и
търсещи максимално ниво на надеждност. Друга тенденция сред производителите на двушнекови екструдери е стремежът към улесняване на
експлоатацията и повишаване на
енергийната ефективност на машините. Нови технологии за управление
предлагат по-лесни за употреба интерфейси, възможност за комуникация със системи за управление на
производството (MES) и интегриране на интелигентни функции, например за мониторинг на процеса и прогнозна поддръжка въз основа на диагностични данни, съкратена продължителност на времето за настройка при смяна на компаунда и др.
Наблюдава се и повишаване на нивото на модулност при съвременните
двушнекови екструдери. Модулните
системи позволяват опростени процедури по асемблиране и демонтаж,
лесно почистване и поддръжка. Поради растящото потребителско
търсене за биоразградими продукти,
се разработват и решения за преработка на различни видове биоматериали, осигуряващи по-внимателно
смесване чрез оптимизиран профил
на шнековете и по-ниска скорост на
въртене. Тези машини обикновено
разполагат и със системи за извличане на влагата от материали като
нишесте и за впръскване на течности, необходими за пластификацията.
Всяка линия за полимерни компаунди включва и гранулатор, като аналогично на екструдера, и тук няма
универсално решение, подходящо за
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във фокус

абсолютно всички приложения. Изборът на гранулатор се определя от
преработвания полимер, използваните добавки за компаунда, скоростта
на линията за преработка и изискванията за характеристиките на крайния продукт. Поради това производителите на гранулатори увеличават и усъвършенстват предлаганите от тях опции, за да гарантират,
че потребностите на клиента са
посрещнати. Сред новостите при
гранулаторите е технология за регулиране на разстоянието между
ротора и ножа. Фината настройка
също е по-прецизна и лесна, тъй като
може да се извърши и на ръка, без да
са необходими никакви инструменти. Сред актуалните тенденции при
гранулаторите е намаляването на
размера им. За целта режещите инструменти във вътрешността се
монтират по-близо един до друг,
което допринася и за по-висока точност на рязане, особено когато се
обработват меки материали. По
този начин се получават по-малки
мъртви зони във вътрешността на
гранулатора, което, в комбинация с
оптимизирани ръбове на конструкцията и намален размер на свободните повърхности, осигурява възмож-
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ност за по-лесно и ефективно почистване. Предлаганите на пазара гранулатори се отличават и с по-ниски
нива на шум и вибрации. Изходният
улей се облицова с шумоизолиращ
материал, а основата на машината
се монтира върху виброизолиращи
гумени подложки.

Дигитализацията
Компаундирането е сложен процес, при който иновациите често се
реализират посредством подхода
проба-грешка и благодарение на многогодишния опит и ноу-хау на производителите. През последните години обаче в помощ на преработвателите на пластмаса са и софтуерните продукти за компютърно моделиране и симулация на процеси. Днес
възпроизвеждането на процеса на
компаундиране чрез използването на
тези инструменти и все по-богатите бази данни за материалите предлагат възможности за съкращаване
на процеса на разработка и пускане
на продуктите на пазара. Забелязва
се, че все по-често тези програми се
разработват за конкретни приложения и специфични видове оборудване,
което води до повишаване на точността на резултатите. Преходът

към облачно базирана среда на изчисления пък улеснява значително достъпа до тези инструменти.
Съвременният софтуер за моделиране предоставя на производителите на полимерни компаунди набор
от мощни инструменти, които
могат да спомогнат не само за прогнозиране на характеристиките на
материалите при различни работни условия или шнекови конструкции, но и за оптимизиране на процеса на компаундиране и отстраняване на проблеми като структурни
вибрации. За да се идентифицират
най-добрите настройки, преди да се
извършат експерименти на екструдер, могат да се проведат множество бързи симулации, което предоставя потенциал за спестяване на
време и разходи при преминаването
от етап на разработка към масово
производство или при определяне на
условията на екструзия за нов компаунд. Симулацията може да е от
полза и при използването на двушнекови екструдери за реакционна смес.
Екструдирането на реакционна смес
зависи както от температурата,
така и от времето на престой в
екструдера, необходимо за протичане на реакцията.
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фирмена публикация
Технокон - многогодишен
опит в областта на
индустриалните ремъци
и транспортните ленти
Стремежът за натрупване на знания и опит винаги е бил движещият елемент в Технокон от самото й основаване. Началото
е дадено през 1997 г. със създаването на фирма Римтех, дистрибутор за България на фирмата Leder Beltech - Швейцария, за
плоски и тангенциални ремъци с марката Rapplon, а впоследствие
и на Verseidag Beltech - Германия, за синтетични транспортни
ленти от PVC, PU, Elastomer, силикон, тефлон, гума и други.
Новото хилядолетие бива белязано от сливания и реформи
както в семейството на Ammeraal, така и в България, за да бъде
достигнат нов формат през 2019 г., в който водещи световни
компании в областта на производството на транспортни ленти и синхронни ремъци, като Ammeraal Beltech - Нидерландия и
Megadyne - Италия, се обединяват в нов пазарен лидер.
Понастоящем ние сме официални представители на холдинга AMMEGA, включващ брандовете Ammeraal Beltech, Uni Chain,
Megadyne, Sampla, Mapelli и др., специализиран в разработването и производството на термопластични ремъци и ленти,
предназначени за индустрията, характеризиращи се с високо
качество и дълъг експлоатационен живот.
В допълнение Технокон е официален представител и на
фирмa Volta Belting, пионер и лидер в производството на продукти от хомогенен термопластичен PU.
Други наши партньори са фирмите Mitsuboshi - Япония,
Flexco - Германия, Nitta - Япония, Reveyron - Франция, T-REX Нидерландия, Transnorm - Германия, Astin - Италия и др.
През последните години фирма Технокон многократно разшири своята номенклатура на склад, инвестира в модерен
сервиз и квалифицирани служители, с които е в състояние да
отговори на нуждите на българския пазар.
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Съвременни
интегрални памети
О

Стефан Куцаров

тдавна паметите престанаха
да се използват главно в компютрите и навлязоха в електронните прибори от най-различен тип. Освен
продължаващото бързо нарастване
на количеството произвеждани памети активно се подобряват съществуващите им структури и се
създават нови. Сред съществените
цели в развитието на паметите са
увеличаване на обема и бързодействието, намаляване на постояннотоковата консумация, размерите и
цената. В настоящата статия са
разгледани само интегралните схеми (ИС) на памети, като те могат
да се използват за реализацията на
модули (например DIMM) за вграждане в устройства или външни прибори – например карти памет (Memory
card, SD card) и полупроводникови
дискове (SSD).
След известните от първото десетилетие на века интегрални схеми (ИС) с изводи непосредствено от
подложката (WLCSP), такива с няколко чипа един до друг (Multi-Chip
Package) и един над друг (System in
Package, SiP) през настостоящето
успешно продължи намаляването на
размерите на MOS транзисторите
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в ИС. Запази се стремежът за скъсяване дължината на канала поради
класическия факт, че това е предпоставка за увеличаване на бързодействието. При дължина до около
20 nm се ползва отдавна познатата планарна структура, но намаляването й изисква нови видове транзистори. Такива са FinFET с гейт,
разположен от трите страни на
канала им (първата ИС от този тип
бе пусната на пазара през 2018 г.).

С възможност за по-голям ток на
дрейна и издръжливост на по-високи напрежения вследствие електростатични разряди са т.нар.
Nanosheet Transistors. Минималната
дължина на канала им е 3 nm, а интегрални схеми с такива транзистори се очакват през 2021 г. В Gate
All Around Nanowire FET гейтът обвива целия канал, като основното
предимство е работа с още по-малко UGS. Все по-важно става отстра-
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няването на грешки при обмена на
данни и един от методите за това
при запис е вграждане в част от
паметите на блок, съдържащ код за
корекция на грешките (Error
Correction Code) ECC. В някои каталози такива памети се означават
като Ultra-reliable memory.

Програмируеми
постоянни памети с
електрическо изтриване
Тази категория памети продължава да има своето важно място, независимо че относителният й дял
намалява главно заради появата на
нови памети с разширени възможности и подобрени параметри. Най-голямо е приложението на паметите
с последователен обмен на данни
(Serial EEPROM) поради по-лесното
осигуряване на защита на данните,
по-малкия брой изводи и възможността обменът да се осъществява
чрез интерфейс (най-често I2 C и SPI
и по-рядко Microwire Bus). Принципният недостатък на по-малката скорост на обмен е намален значително поради наличието на все по-бързи
ИС. За улеснение на обмена на данни
обикновено EEPROM са разделени на
зони, съдържанието на всяка от които може да се ползва независимо от
останалите.
Основните параметри на
EEPROM са обемът, максималната
скорост на обмен в bps или равната на нея честота на външните
тактови импулси в Hz, максималният брой операции запис/четене
(Endurance, Program Cycles, Program/
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Erase Cycles) и времето за съхранение на данните (Data Retention). Характерни съвремени приложения са
управление на работата на жични и
безжични комуникационни мрежи, на
битови прибори, в измервателната
техника.
Характерен пример за Serial
EEPROM е AT21CS01 на Microchip
Technology с параметри: обем 1 Kb/
максимална скорост на обмен
125 kbps / макс. брой операции запис-четене 106 / време за съхранение на данните 100 години. Паметта NXH5140 на NXP е с параметри
4Mb/10MHz/5.105/10 години и корпус с размери 2,8x2,74x0,38 mm;
N24S128 на ON Semiconductor e с
128 Kb/1 MHz/106/100 години и
корпус 0,84x0,84x0,19 mm. Предназначената за приложение в автомобилостроенето серия BR24H256xxx5AC на ROHM Semiconductor е с параметри 256 Kb/1 MHz/4.106/100 години, а M95M04-DR на STMicroelectronics е с 4 Mb/10 MHz/4.106/
40 години. С EСС функционалност е
M95M02-125 на същия производител.

Статични памети с
произволен достъп
Cъкращението SRAM е в сила и за
този тип памети, като по-рядко се
ползват асинхронните SRAM
(Asynchronous SRAM), при които има
сравнително малко нови модели.
Първата им разновидност са бързите асинхронни памети (High-Speed
SRAM) с малко време на достъп за
сметка на по-голяма постояннотоко-

ва консумация. Типични представители са IS61C25616AL на Integrated
Silicon Solution (ISSI) и R1RW0416DSB0PR на Renesas. Двете памети са с
обем 4 Mb и време на достъп 10 ns,
като първата се захранва с 5 V, а
втората – с 3,3 V. Другата разновидност са маломощните SRAM (Low
Power SRAM, LPSRAM) с намалена
постояннотокова консумация и поголямо време на достъп. Такава е
CY62167GE на Cypress (вече част от
Infineon) с обем 16 Mb, време на
достъп 55 ns и захранване 1,65 –
2,2 V. От същата разновидност са
предназначената за автомобилостроенето IS64WV204816BLL на ISSI
(от 2016 г.) и RMWV6416AGBG-5S2
на Renesas.
Синхронните SRAM (Synchronous
SRAM, SSRAM) са с паралелен обмен
на данните и увеличено бързодействие, което определя значително
по-масовото им използване. По-сложната им структура е практически
без значение поради реализацията
като ИС. В класическите SSRAM с
означение SDR (от Single Data Rate)
се записва и чете само по време на
един от фронтовете на тактовите
импулси. В DDR (от Double Data Rate)
това се прави при всеки от фронтовете, скоростта на обмен е по-голяма, но независимо от това производството им е силно ограничено. Пример е RMQC4A3618DGBA-302 на компанията Renesas.
За увеличаване скоростта на обмен на данните освен по-бързи ИС в
SDR се ползват и два други начина.
Първият обхваща патентовани ви-
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доизменения в структурата им –
NoBL No Bus Latency на производителя Cypress Semiconductor, ZBT Zero
Bus Turnaround (известна и като NoWait SSRAM) на IDT (вече част от
Renesas) и NtRAM (съкращение от No
Turnout RAM). Вторият начин е чрез
различни видове обработка на данните, съчетаван с едно от видоизмененията. Паметите от вида FlowThrough съдържат входен регистър
за временно записване на всяка дума
преди прехвърлянето й в останалата част. Такива са CY7C1353C на
Cypress, която ползва NoBL и има
параметри
4 Mb/8 ns/3,3 V,
IS61LF6436A на компанията ISSI с
параметри 2 Mb/8,5 ns/3,3 V и
71V547S на Renesas с 4,6 Mb/8 ns/
3,3 V. Следващият вид са Pipeline
SSRAM, които освен входен
съдържат и аналогичен изходен регистър, като основните им приложения са в комуникационни мрежи.
Типичен пример е IS61NVPP409618B
на ISSI с параметри 72 Mb/2,8 ns/
1,8 V и също ползваща ZBT. Съществуват и памети с възможност за
конфигуриране от потребителя –
характерен пример е GS81280Z18/
36GT на производителя GSI Techno-

28

logy, която може да работи с ZBT,
NoBL и NtRAM.
Със значително приложение са
Quad Data Rate SRAM (QDR SRAM) с
две шини за обмен на данни, всяка от
които работи като DDR. Резултатът е обмен на 4 думи с всеки
тактов импулс. Такива са
CY7C4122KV13 на Cypress Semiconductor от типа QDR-IV XP SRAM с
обем 144 Mb и захранване 1,3 V и
RMQSDA3636DGBA-182 на Renesas с
обем 36 Mb.
Енергонезависими статични памети (Nonvolatile SRAM, nvSRAM,
EERAM). При наличие на захранващо
напрежение те работят като асинхронни SRAM, докато при отпадането му съдържанието им автоматично се премества за няколко ms във
вградена EEPROM. С възстановяване
на напрежението данните се преместват обратно в частта на паметта за нормалното им ползване. Преместването може да се извършва
автоматично (Autostore Operation),
осъществяването му да бъде зададено по програмен път (Software Store)
или чрез подходящ сигнал на предвиден за това извод или изводи. Различните модели памети имат една или

повече от тези възможности, а обменът на данни може да е сериен или
паралелен.
Обемът на паралелните памети е
между 64 Kb и 16 Mb с типичен
пример STK14C88C-3 на Cypress, която има автоматично и програмно
прехвърляне на съдържанието. Тя е с
обем 256 Kbx8, 106 цикъла запис и
време на съхранение 20 години. Серийните nvSRAM се използват в индустриални системи за управление и
интелигентни измервателни уреди.
Записът и четенето на данните се
извършва чрез интерфейс, най-често
SPI. Такава е CY14X101Q3A на Cypress
Semiconductor с трите възможности
за преместване на данните и параметри 1 Mb/106 /20 години. Друг
пример е 48L256 на Microchip
Technology с параметри 256 Kb/105/
100 години и разновидности 64 kB,
512 Kb и 1 Mb. Съществуват
nvSRAM, изискващи външна батерия
(Backup Battery) - пример за такава
памет е 23LCV1024 на Microchip.

Динамични памети с
произволен достъп
Този тип памети (Dynamic Random
Access Memory, DRAM) може да бъде
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реализиран като ИС с много голям обем, което не само
разширява възможностите на съществуващи устройства, но и позволява появата на много нови особено с
малък обем и тегло. Недостатъкът за непрекъснато
опресняване на съдържанието реално е без значение поради ефективните съвременни начини за осъществяването му. Като принцип на действие DRAM са синхронни
(SDRAM) с първи тип - обменящи данни само по време на
положителния фронт на тактовите импулси. Освен
точното им означение SDR SDRAM се ползва и SDRAM.
Независимо от скромните им параметри от съвременна гледна точка, например обем между 16 Mb и 256 Mb,
те продължават да се произвеждат за битови и индустриални прибори и автомобилостроенето. Такава е
MD56V62161M-xxTAP на Lapis Semiconductor (част от
ROHM) с обем 128 Mb и захранване 3,3 V ±0,3 V. С аналогични параметри са MD56V62161R-xxTALQ2L за автомобили и MD56V62161R-xxWBR за реализация на SiP от
същия производител. Важна характеристика на SDR
DRAM е еднаквата скорост на обмен на данните от
клетките на паметта и входно-изходната шина, чието
повишаване изисква ползването на по-бързи транзистори (технологически трудно и невъзможно над определена нейна граница) и увеличаване на консумираната мощност.
Памети тип DDR DRAM. Разделени са на сектори
(bank) и организацията им се задава във вида
bankxwordxbit, като word е броят на думите в сектор и
bit е разредността им. Например памет 4x2Мx16 е с
обем 128 Mb. Това разделяне позволява да се ползва
prefetch структура, в която всеки от n секторите ед-
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новременно с останалите изпраща данни към входноизходния буфер. Резултатът е увеличаване n пъти на
скоростта на обмен на данни.
Първият вид са DDR (или DDR1) с n=2 (Prefetch 2) и
честота на тактовия генератор 100 – 266 MHz, определяща скорост на обмен между 200 Mbps и 533 Mbps.
Типичният обем е 256 Mb – 1 Gb, а захранването е 2,5 V.
Пример е MT46V32M16CY-5B AAT:J на Micron Technology
от разновидността DDR400 със скорост 400 Mbps.
Видът DDR2 е с n=4 (prefetch 4 или 4:1) и същата честота на тактовия генератор, с което се осигуряват
скорости между 400 и 1066 Mbps. Паметите работят
с 1,8 V ±0,1 V, имат типичен обем 256 Mb – 4 Gb и
основни разновидности DDR2 533 със скорост 533 Mbps
и DDR2 800 с 800 Mbps. Освен тях се предлагат и други
скорости, пример за което е IS43/46DR16160 на ISSI с
допълнителни 400 Mbps и 667 Mbps, представляваща
част от серия с организация 4x4Mx16b. Основните приложения на DDR2 са както на SDR SDRAM. С DDR2 започва реализацията на DRAM с намалена постояннотокова
консумация, отразявана чрез прибавяне в типа или означението им на LP (от Low Power). Освен в смартфони,
таблети, лаптопи и други прибори за комуникации те се
ползват в GPS устройства, автомобили, индустриални
съоръжения, медицински прибори. Видът LPDDR2 е с представител IS43/46LD32640C на ISSI, има организация
4Mx32b, скорост 1066 Mbps, две захранвания 1,2 V ±5%
и едно 1,7 – 1,95 V.
Следващият вид DDR3 е с n=8, което определя скорости 800 – 2133 Mbps при техни стойности според
JEDEC 1066 – 1600 Mbps, като някои технологични подобрения позволяват достигане на 2500 Mbps. Обемът
обикновено е между 512 Mb и 8 Gb. Основният вариант е със захранване 1,5 V и консумирана мощност
средно с 40% по-малка от тази на DDR2. С още по-малка
консумация са DDR3L със захранване 1,35 V, като обикновено каталогът на даден модел съдържа едновременно параметрите на DDR3 и DDR3L. За по-малката консумация допринася и автоматичното самостоятелно
опресняване (Automatic Self-Refresh) ASF, извършвано при
изключване на вградения в паметта генератор. Друго
предимство на DDR3 е функцията SRT (Self-Refresh
Temperature) за регулиране на скоростта на опресняване в зависимост от температурата. Паметта IS43/
46TR16K01S2A на ISSI е с организация 1Gx16b и скорост
933 Mbps. Тя, както много други модели, се предлага в
търговски, индустриални и автомобилни варианти с
разлика само в работния температурен обхват. С орга-
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низация 256Mx4b и скорост 1866 Mbps е
MT41K256M4DA-107:J на Micron Technology. Същият
обем, но организация 8x8Mx16b и скорост 1600 Mbps
има MD60Y1G160A-xxLA<7Al на Lapis Semiconductor.
Споменатите дотук DDR3 са без ЕСС, като пример за
модели с ЕСС е IS43/46TR81280ED отново на Lapis
Semiconductor, с организация 128Mx8b и скорост
800 Mbps. Типични представители на DDR3L са
IS49RL36640 на ISSI с организация 16x2Mx36b и скорост
933 Mbps, MD60S1G160A-xxLALQ3L на Lapis
Semiconductor с 8x8Mx16b и 800 Mbps и MT44K16M36
(от 2016г.) на Micron Technology с 16x1Mx36b и
1066 Mbps.
Паметите от следващия вид DDR4 са масово използвани в съвременните компютри. Те също са с n=8, но
подобрена структура – съдържат 4 групи (Bank Group,
Channels), всяка с 8 сектора, което се означава като
Prefetch 8 + Bank Grouping. Резултатът е възможни скорости между 1600 и 4266 Mbps с типична стойност
3200 Mbps и обем между 2 и 16 Gb без ограниченията
на предишните разновидности за максималния обем ИС
на една платка. Захранването е 1,2 V. Добавени са и
нови възможности с основна цел повишаване сигурността на достъпа до паметите и на обмена на данни,
една от които е за откриване при запис на грешки от
няколко бита. Примери за стандартни DDR4 са
IS43QR16512A на ISSI с обем 8 Gb и скорост 3200 Mbps
и MT40A4GA-062Е на Micron Technology с 16 Gb/
3200 Mbps. Разновидността DDR4L е с около 10% помалка постояннотокова консумация и предназначена
главно за лаптопи и сървъри. Още по-новата LPDDR4X
е с основно захранване 1,12 V и 0,61 V (VDDQ) на входно-изходната шина с пример IS43/46LQ32128AL на ISSI
с 4 Gb/3200 Mbps.
Съвременните смартфони, 5G и IoT мрежи изискват
по-нататъшно увеличаване на скоростта на обмен, което е сред основните причини за създаването на вида
DDR5 с очаквано масово производство през настоящата година. Той е с n=16 и 8 групи от 4 сектора с връзки
между тях, осигуряващи скорост между 3200 Mbps и
6400 Mbps. Обемът е 8 – 64 Gb, а захранването е с две
напрежения по 1,1 V и едно 1,8 V. Очаква се Micron Technology да започне производство на MT62F1536M64D8CH036WT от вида LPDDR5 с обем 96 Gb, скорост
5500 Mbps и консумация с 20% по-малка от LPDDR4.

Флаш памети
Това добило популярност на български наименование
произлиза от Flash Memory, като съществуват разновидности с последователен (серийна флаш памет) и
паралелен (паралелна флаш памет) обмен на данните,
както и такива без и с ЕСС. По-често обменът се извършва при предния фронт на тактовите импулси, но
има и флаш памети от типа DDR. Изтриването може
да е на цялата памет или на избран сегмент. Полезно е
да се има предвид, че само част от давания в каталожната информация обем е за съхраняването на данни
(Memory Cell Array), а останалите са на блока за изтриване и свързани с управлението на действието.
NOR флаш (NOR Flash). Практически те са изцяло
серийни (Serial Flash Memory), а наименованието им отразява ползването за реализация на логически елементи НЕ-ИЛИ. Серийният обмен осигурява по-малък брой
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изводи, определя големия относителен дял на тези памети и позволява
ползването на един или повече серийни интерфейса, най-често SPI.
Освен класическата разновидност с
един входно-изходен извод (Single I/
O, SIO) се ползват и памети с повишена скорост на обмен – с два входно-изходни извода (Dual SPI, Dual I/O,
DIO) за обмен на 2b думи и с четири
(QSPI, Quad I/O, QIО). Основните параметри са обем (Density) D, скорост
на обмен S, брой цикли запис-изтриване-повторен запис (Program-Erase
Cycles, Endurance) E и време на съхранение (Data Retention) DR, които в
статията са записани във вида D/
S/E/DR. Типичните стойности на
параметрите са D от 256 Kb до
1 Gb, стойност на S между 6 Mbps
и 133 Mbps и захранване 1,65 – 3,6
V. Примери за NOR флаш са
S25HS512T на Cypress c 512 Mb/
102 Mbps/2,56x106 /25 години и интерфейси SPI, Dual SPI и QSPI. Паметта SST25WF040B на Microchip
е c параметри 4 Mb/40 Mbps/105/
20 години и интерфейс SPI, а включващата 4 чипа MT25QL02GCBB на
Micron Technology е c 2 Gb/
133 Mbps/105/20 години и SPI. Паралелна NOR флаш (от 2014 г.) е
MT28EW512ABA1xPC-0AAT на
Micron.
NAND флаш (NAND Flash). Предимства спрямо NOR флаш са
възможността за по-голям обем, помалки времена за запис и изтриване
и по-ниска цена, а недостатък е увеличеното време за четене (около 3
пъти по-голямо от NOR флаш). NAND
флаш са главно паралелни (Parallel
Flash Memory) с логичния недостатък на по-големите размери.
Вместо скоростта S се дава времето за запис (Program Time, Access
Time) tA . Пример за паралелна памет
е IS29GL256 на ISSI c 256 Mb/
70 ns/105/20 години. Необходимостта за съхраняване на голям обем
информация в смартфони, SSD и
други устройства с малки размери
доведе до създаването на памети
със запис на 3b (Triple-level cell - TLC)
в една клетка. Същевременно за увеличаване обема на паметите при
ползване на вече съществуващи
клетки с определена площ бе създадена технологията 3D NAND за разполагането им една над друга. Нейното съчетаване с TLC е в типа TLC
3D NAND с пример MFR-1906-801
(обем 512 GB) на компанията
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Toshiba Electronics. Тя предлага и прототип с 16 чипа при обем 1 ТВ,
скорост 1066 Mbps и размери
18x14x1,85 mm.

Фероелектрични памети
Английските им наименования
Ferroelectric Random Access Memory,
Ferroelectric RAM, F-RAM и FeRAM се
превеждат и като фероелектрически памети. Подложката на техните
ИС е реализирана чрез CMOS технология, върху която е тънкият слой за
съхранение на данните. Той съдържа
по един кристал (PZT Crystal) за всеки
разред, като записването на „0“ и „1“
става чрез намагнитване в едната
или другата посока чрез електрическо поле. При това външни магнитни
полета не променят направения запис. В сравнение с EEPROМ и флаш
паметите записът в клетките става практически моментално, съответно е необходима по-малко електрическа енергия за осъществяването
му и постояннотоковата консумация
намалява. Други съществени предимства са запазването на записа при
отпадане на захранващото напрежение и брой цикли запис-четене между
1012 и 1015. Времето за съхранение
на записа е между 10 и 150 години,
но стойността му е в сила до дадена температура, след която рязко
намалява. Например ако до 85°С е 10
години, при 125°С може да намалее
под 1 година.
Няма принципни различия в параметрите на FeRAM, SRAM и EEPROM,
а за дадените в статията ИС те са
обем/скорост на обмен на данните/
брой цикли запис-четене/време на
съхранение. Обикновено FeRAM имат
блок за идентификационен код с данни за тях, например фабричен номер
и производител.
Серийни FeRAM (Serial FeRAM).
По същите причини, както при други памети, те са с по-голям относителен дял и ползват един или повече от интерфейсите SPI, Dual SPI,
QSPI и I 2C. Последното е причина
вместо скоростта на обмен на данните да се ползва максималната
честота на интерфейса. За улеснение при реализацията на устройства някои производители ги предлагат със същите корпуси, както
EEPROM. Паметта CY15V108QN на
Cypress работи с 8-битови данни и
има параметри 8 Mb/40 MHz/
1015/151 години. Ползва разновидностите mode 0 и mode 3 на интер-

фейса SPI и има захранващо напрежение 1,8 V ±5%. От същия производител е и CY15B064Q също с 8b
данни, основно предназначение за
автомобилостроенето, параметри
64 Kb/16 MHz/1013/121 години, работа с SPI и захранващо напрежение
3 – 3,6 V. Работният температурен обхват -40 – +125°С на
MB85RS2MLY от Fujitsu Semiconductor е предпоставка за приложение в
автомобили. Тя ползва 8b данни, има
параметри 2 Mb/50 MHz/1013/10
години, интерфейс SPI и захранване
1,7 – 1,95 V. Последният пример е
MR44V100A на Lapis Semiconductor
отново за 8b числа и параметри
1 Mb/3,4 MHz/1013 /10 години, като
неголямата скорост на обмен е заради ползването на интерфейса I2C.
Предимство е обхватът 1,8 – 3,6 V
на захранващото напрежение.
Паралелни FeRAM. В каталозите
обикновено те не се отбелязват
като паралелни, а това се подразбира от описанието на действието
им. Тяхната структура позволява
всяка дума да има адрес, но, логично,
това е за сметка на увеличения брой
изводи. Вместо скоростта на обмен
като параметър се задават времената за запис (Write Cycle Time) и
четене (Read Cycle Time), които обикновено са еднакви. При това те нарастват в долната част на захранващото напрежение. Паметта
MB85R8M2T на Fujitsu Semiconductor
работи с 16b данни, има параметри
8 Mb/150 ns и 150 ns/1012/10 години и захранване 1,8 – 3,6 V. Записът и четенето се извършват
байт по байт чрез логическите нива
на входовете за управление. Друг характерен пример е MR48V256C на
Lapis Semiconductor с 8b данни, параметри 256 Kb/150 ns и 150 ns/
1013/10 години и захранване 2,7 –
3,6 V.
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Избор на
най-подходящите
енкодери
за задвижващи
системи
В

се повече съвременни задвижващи системи, включително базирани на серво- и стъпкови мотори, разчитат на обратна връзка от енкодери за прецизно управление на скоростта и позицията. Енкодерите
преобразуват движението на проследявания обект, например вал на електродвигател, в цифров сигнал. Необходимо е те да са правилно подбрани според потребностите на приложението, за да осигуряват оптимална ефективност.
При избор на съответния преобразувател или сензор за премества-
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не е препоръчително да бъдат взети предвид няколко ключови фактора. Сред тях са условията на средата, включително температура, влага, наличие на удари, вибрации, замърсяване т. н. Важно е да се отчетат
още: типът на движението (едноили двупосочно, линейно или ъглово);
големината на преместване (разстоянието); чувствителността при
връщане към изходна позиция, механичният дизайн, резолюцията,
стъпката на нарастване и т.н.
Изборът на подходящ енкодер зависи също и от електрическите спецификации на задвижванията и контролерите. Добре е да бъде взета
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предвид също физическата конфигурация на устройството, включително конфигурацията и разстоянието
между енкодера и контролерите. Не
на последно място, ключово съображение е и бюджетът.
Най-важният избор по отношение
на енкодерите е обусловен от условията на работната среда и се свежда до типа на сензорната технология. Трите най-популярни типа датчици по този показател са оптичните, магнитните и индуктивните.

Оптични енкодери
В оптичните енкодери диск с измервателен еталон (градуировка) е
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като са сравнително икономични.
Недостатък на магнитните преобразуватели е, че са чувствителни
на високи магнитни полета и обикновено се нуждаят от специална защита. В допълнение твърде големите ударни натоварвания могат да
размагнетизират магнитните домени, а също и прекалено високите
температури. Магнитните енкодери се характеризират и с по-ниска
резолюция в сравнение с оптичните.
Най-подходящи за индустриални приложения в мръсни, запрашени и агресивни среди са датчиците на Хол.

Индуктивни енкодери
монтиран към обекта, чиято скорост или позиция измерва, обикновено вала на електродвигателя. При
измерване дискът преминава между
светодиоден лъч и фотодетектор,
прикрепен към корпуса на енкодера.
Скалата на преобразувателя или пресича лъча, за да генерира последователност от квадратни вълнови импулси, или генерира двоична цифрова
дума (верига от символи или битове). И в двата случая на база тези
данни се извършва отчитане на позицията и/или скоростта. При линейните оптични преобразуватели както светодиодният източник, така
и детекторът се движат, докато
линейната скала е фиксирана.
Предимство на оптичните датчици за преместване е високата резолюция. Тя ги прави подходящи за
взискателни научни и индустриални
приложения, които изискват прецизно измерване на ъглова или линейна
позиция с изключително висока точност.
Като недостатък на този тип
преобразуватели специалистите
посочват тяхната чувствителност
на замърсяване. Ето защо те не се
препоръчват за приложения, за които са характерни висока степен на
запрашаване, влага или корозивни
химикали. Оптичните енкодери със
стъклен носещ субстрат традиционно са уязвими на удар и вибрации.

Магнитни енкодери
Този тип преобразуватели функционират на аналогичен принцип с този
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на оптичните. Вместо оптични градуирани дискове обаче магнитните
ротационни енкодери се отличават
със специфична конструкция, която
създава смущения в магнитно поле.
Тя може да включва зъбни колела от
черни метали, барабани, дискове с
редуващи се магнитни домени, линейни скали и т. н.
Домените създават променливо
магнитно поле, което може да бъде
засечено с помощта на различни
технологии, включително прости
магнитни датчици или магнитострикционни детектори, които осигуряват по-висока скорост на измерване. Като алтернатива могат да
бъдат използвани и датчици на Хол.
Те представляват преобразуватели,
които изменят изходното си напрежение в резултат на промяна на
интензитета на магнитното поле.
Тези сензори се използват в съвременни прецизни приложения, а също
така и за безконтактно превключване, позициониране и определяне на
скорост. Осигуряват здраво и икономично решение, комбиниращо висока
чувствителност и резолюция с повисок толеранс към ударни натоварвания.
Предимство на магнитните енкодери е, че са традиционно издръжливи на тежки условия, което ги прави
подходящи за множество индустриални приложения. Датчиците от
този тип могат да работят под
вода, покрити с прах, както и изложени на силни вибрации. Подходящи
са и за бюджетни приложения, тъй

Индуктивните енкодери са тясно свързани с т. нар. резолвери. Последните представляват диференциални трансформатори, които определят абсолютно ъглово положение
на въртящ се товар чрез проследяване на напреженията, индуцирани
в двойка „отчитащи“ бобини.
Първичната намотка е прикрепена
към ротора и към нея се подава захранване, докато вторичната синусова и вторичната косинусова намотка са прикрепени към статора.
Въртенето на първичната намотка
индуцира ток във вторичните бобини.
Резолверите са изключително
здрави, но често се оказват трудни
за инсталиране. Индуктивните енкодери са проектирани именно за преодоляване на този недостатък. Вместо конвенционални намотки при
тях има плоски елементи, литографски нанесени върху печатна платка.
И трите намотки са на една и съща
печатна платка и са монтирани към
статора. Проводим диск, монтиран
към ротора или вала, възбужда бобините.
Сред предимствата на този тип
енкодери е много високата им резолюция. Те са устойчиви на замърсяване, попадане на течности, екстремни температури, удар и вибрации.
По-лесни са за използване от резолверите и са по-компактни, особено
т. нар. вихрови конструкции, които
използват тънък филм без желязо с
дебелина само 100 µm за проводимия
диск.
Индуктивните преобразуватели
имат и някои недостатъци. Въпре-
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ки че индукторите са здрави, проводимите дискове крият потенциални проблеми. Правилният избор на
субстрат за диска е от съществено значение. В приложения с екстремни температури не е препоръчително да се използват дискове от
меко желязо. Железните или феритови носещи субстрати могат да се
използват при високомагнитни полета, но обикновено изискват защитно екраниране. Индуктивните
енкодери са най-подходящи за приложения, при които е налице комбинация от агресивни условия на средата и изисквания за висока резолюция
и прецизност.
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Връщане към изходна
позиция
Енкодерите могат да бъдат класифицирани още като инкрементални и абсолютни. Инкременталните
енкодери са електромеханични датчици, които проследяват нарастването (или измервателните стъпки)
от някаква произволна начална позиция, зададена при стартиране. Важна особеност е, че, ако бъдат изключени или се повредят, трябва да
бъдат върнати към изходната позиция (rehoming) преди ново измерване.
Абсолютните енкодери задават
уникална дигитална комбинация от
символи (дума) за всяка ъглова пози-

ция. Поради това при поискване датчикът винаги може да възстанови
ъгловото положение на устройството, което измерва.
Най-подходящите приложения на
абсолютните енкодери включват
сценарии, в които връщането към
изходна позиция в която и да е точка
от траекторията на преместване
може да доведе до повреда или опасни условия. Примерите за такива
приложни области включват хирургически роботи, роботи за автомобилостроенето, както и взаимосвързана механика или оси, които
могат да претърпят авария при повторно захранване след повреда. В
някои случаи дори само времето,
прекарано във връщане към изходна
позиция, може да повлияе негативно
на производителността на приложението и да оправдае инвестицията
в абсолютен вместо в инкрементален енкодер.
Градуировката на диска на инкременталните енкодери включва специална скала, съставена от концентрични кръгове с редуващи се непрозрачни и прозрачни зони, които гене-
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рират поредица от квадратни импулси. Носещият субстрат на абсолютните енкодери е разграфен така,
че да създава уникална цифрова комбинация от символи за всяка ъглова
позиция.

Избор според
резолюцията
Изборът на разделителна способност е може би най-големият проблем при избора на енкодер. Битува
широко разпространено схващане,
че енкодер с по-висока разделителна способност автоматично ще
увеличи точността на позиционира-
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не. Това обаче невинаги е така. Прецизността на всяка позиционираща
система е ограничена от механиката. При ротационните (ъгловите)
енкодери резолюцията се измерва в
импулси за оборот (ppr). Дори енкодерът с най-висока разделителна
способност би бил неефективен, ако
са налице толкова много деления в
градуировката, че да не може надеждно да се позиционира с необходимата точност. Потребителите често смятат, че по-високата разделителна способност автоматично означава, че системата им е по-точна, когато всъщност това просто

значи, че енкодерът е с по-широкобхватни възможности за измерване.
В най-добрия случай се допускат излишни разходи за по-скъп енкодер, а
системата не успява да постигне
целите за позициониране. В най-лошия сценарий оста прескача,
търсейки зададената позиция, но не
може да я достигне и се придвижва
напред и назад. Това може да забави
работата или дори да доведе до
повреда на оста. В такъв случай инвестицията в допълнителна разделителна способност би могла да
бъде по-ефективно оползотворена в
съединители (куплунги) с по-малко
ъглово съответствие или във валове с по-малко намотки.
За да се дефинира разделителната способност, е препоръчително
да се започне с определяне на наймалкото разстояние на нарастване,
изисквано от приложението. Изборът на разделителна способност,
която е около четири пъти по-висока от минималната измервателна
стъпка, е подходящо съотношение.
То може да се увеличи до коефициент от 10 за по-чувствителни при-
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ложения. Капиталовложението в
много по-висока от тази резолюция
най-вероятно ще бъде оправдано
само в ограничен набор от високопрецизни приложения. Ето защо разпространеното схващане, че по подразбиране е най-добре просто да се
избере решението с най-висока разделителна способност, на практика е погрешно. Дори да е в наистина
малък процент от приложенията,
излишно високата резолюция може
да причини проблеми. Енкодерът
получава толкова много отчитания,
че данните просто се превръщат в
шум. Ето защо практичният избор
се определя от най-малкия инкремент – най-малката стъпка на нарастване, която реално е необходимо
да бъде измерена. Резолюция, равна
на четири пъти по-голям от този
брой деления, вероятно е най-подходящият вариант, съветват експертите.
Резолюцията на линейните енкодери се измерва в брой импулси за
единица разстояние (например импулси на милиметър и т. н.). Градуировката е с фиксирана стъпка, оп-
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ределена от деленията, които са нанесени върху еталона и се разчитат
от сензорната глава. Има голяма
разлика между изискваната от приложението резолюция и разделителната способност, която реално
може да бъде постигната в работни условия. За въртящ се инкрементален енкодер ъгловата скорост на
преместване или броят обороти за
единица време (RPM) и честотната
лента (или работната честота в
херци) определят броя на импулсите,
които могат да бъдат предадени
от хардуера. Работната честота е
фиксирана според електрониката на
енкодера. Тя се задава от производителя и обикновено е от порядъка
на кило- или мегахерци. Ако е нужен
изход с по-висока разделителна способност за дадена високоскоростна
система, е по-добре да се избере
енкодер с по-висока работна честота.
За да опростят избора на енкодер,
производителите предоставят диаграми с разделителна способност
на данните като функция на скоростта. Тези графики са специфични за

всеки енкодер и позволяват оптимален баланс между скоростта и производителността.

Комуникационни
възможности
Тъй като абсолютните енкодери
предават цифрови комбинации от
символи, а не аналогови сигнали, те
предлагат множество различни
възможности за комуникация, които
включват:
Паралелно окабеляване – двойка
проводници за всеки бит за данни.
Паралелното окабеляване изпраща
всеки бит едновременно, но това
изисква повече проводници, което
добавя сложност към системата и
налага допълнителни разходи;
Серийни интерфейси – при тях се
изпращат всички битове информация през общ интерфейс, но последователно – един по един. Това намалява необходимото окабеляване, разходите, сложността и възможностите за грешки;
Връзка с шина - полеви шини като
CAN, Profibus, Modbus и т. н. позволяват свързване на няколко управляе-
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ми устройства на принципа Master/
Slave;
Industrial Ethernet – поддържа
свързването на изключително голям
брой устройства с много висока скорост на трансфер на данни. Налице
е широк избор от протоколи, включително Ethernet/IP, EtherCAT,
ProfiNET, DeviceNet, CANopen, IO LINK
и т.н.

Механични изисквания
Преди даден енкодер да може да
предостави обратна връзка, той
трябва да бъде механично монтиран
в системата. Налични са множество
опции за монтаж. Основните фактори, които е препоръчително да се
вземат предвид, са: наличното пространство, желаната конфигурация,
както и механичните характеристики на вала на двигателя и товара,
които ще взаимодействат с енкодера.
Според тези показатели преобразувателите могат да бъдат подразделени на такива с твърд (плътен)
или с кух вал. Енкодерите с твърд вал
изискват свързване с вала на двигателя или товара. Съединителите
могат да бъдат с високо ъглово/линейно съответствие и да компенсират осовата хлабина на вала на двигателя, намалявайки износването на
лагера. Такава конфигурация обаче
може да компрометира способността на системата да предоставя
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точна обратна връзка.
Енкодерите с кух вал имат едно
съществено предимство пред тези
с плътен вал, при който е налице
пътека за електрическия ток по линията на вала към електронните
компоненти. При датчиците с кух
вал той реално не е свързан с вала на
двигателя. Това елиминира пътя на
електрическите импулси по вала и
предотвратява повреди по електрониката.
Друго важно механично съображение е изборът на преобразувател с
подходящ лагер. Лагерите са най-честите зони, податливи на повреда
при енкодерите и могат да доведат
до ограничения на скоростта. От
съществено значение е да се гарантира, че лагерът може да се справи
не само с големината, но и с вида на
товара. Радиалното натоварване
оказва по-различни сили от аксиалното, а всяко приложено натоварване
повлиява производителността и експлоатационния живот на енкодера,
освен ако не е конкретно избран и
оразмерен според изискванията на
конкретната задача.
В зависимост от приложението
безлагерните сензори могат да се
окажат по-подходящ избор. Енкодерите с кух вал типично са по-подходящи за изпълнение с безлагерни конструкции. При тях градуираният
диск е прикрепен към въртящия се
вал на двигателя, докато статич-

ната част на енкодера е прикрепена към лицевата страна на двигателя. В резултат няма нужда от лагерен елемент. Това елиминира този
податлив на повреди компонент,
който реално представлява и едно
от основните ограничения за експлоатационния живот и скоростта
на енкодера. Понякога обаче се налагат и съответните компромиси.
Тъй като еталонният диск е монтиран към въртящия се вал, радиалното биене и осовата хлабина на вала
влияят директно на енкодера. В резултат на това допустимите отклонения е необходимо да са много
по-малки.
Производителите на датчици за
линейно и ъглово преместване предлагат различни опции за монтаж,
включително челни фланци, сервофланци, квадратни фланци за енкодерите с твърд вал , както и тетри (фиксиращи монтажни елементи)
за версиите с кух вал. Правенето на
полеви модификации е подходящ метод за ефективно адаптиране на
енкодера към конструкцията на задвижващата система. Това е подход, който обаче може да предизвика и обратен ефект. Много потребители смятат, че е достатъчно
просто да пробият съответните
отвори и да наместят енкодера, но
пропускат момента, че монтажът
всъщност трябва да е изключително прецизен, за да се гарантира декларираната от производителя точност на датчика. Промяната на
фабрично обособената монтажна
конфигурация не е препоръчителна
в никакъв случай.
В обобщение, правилният избор на
енкодер според приложението е
въпрос на оценка на множество
възможности и, разбира се, на необходимите компромиси. Добре е да се
отбележи, че на пазара се предлагат
както стандартни, така и специфични, проектирани за конкретни приложения енкодери. Изборът на най-подходящо решение може да стане само
след събиране на достатъчно информация за приложението.
Важно е видът на преобразувателя и неговата резолюция да бъдат
реално съобразени с работната задача, за да не пораждат негативни ефекти в работата на системата.
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Машина за велпапе и картон
с високо ниво на безопасност,
готова за европейския пазар
Пример за успешен проект на Ехнатон
във ФОРТ ООД
ФОРТ ООД, Пловдив, въвежда в експлоатация машина за автоматично каширане на двупластово велпапе и картон, като
иска да я приведе в съответствие с приложимото законодателство и Европейската директива за машини 2006/42/ЕС.
Задачата се поема от сертифицираните експерти на Ехнатон България, които на базата на дългогодишния си професионален опит и стремежа за непрекъснато развитие, са в
състояние да изготвят цялостни решения за безопасност на
машини  от процеса на оценяване на риска, изготвяне на концепции за безопасност и проекти за обезопасяване на машини
и съоръжения, до самото валидиране и проверка на функциите
за безопасност, съгласно Директива 2006/42/ЕО относно машините и приложимите стандарти за безопасност.
За проекта във ФОРТ ООД в партньорство с Ехнатон са
разработени и приложени решения за безопасност, включващи
следното:
• Оценяване на риска;
• Концепции за безопасност;
• Проект за безопасност;
• Валидиране системата за безопасност.
Периодът на изпълнение на проекта е януари  юни 2016 г.

Решение и оборудване
Екипът от професионалисти инженери в отдел "Безопасност на машини" в Ехнатон в партньорство с един от водещите производители в областта  фирма PILZ, е специализиран в изграждането на цялостни решения за автоматизация
и безопасност на машини.
За машината за автоматично каширане на двупластово
велпапе и картон на ФОРТ ООД са приложени следните технически решения:
• Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до
опасните движения;
• Система за безопасност на врати с блокировка на опасните
движения;
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• Апарати за аварийно спиране;
• Апарат за управление с постоянно задействане.
Основното оборудване от PILZ, използвано за изпълнение на
задачата, включва PNOZ multi конфигурируем контролер за безопасност на машини, PSEN mech сензор за мониторинг и заключване на врати, PSEN mag безконтактни сензори за мониторинг на врати, PIT estop бутони за аварийно спиране.

Резултат
Новата машина на ФОРТ разполага с достатъчно ниво на
безопасност, за да отговори на изискванията на приложимите европейски стандарти за безопасност на машини.
Това е презумпция за съответствие с Директива 2006/42/ЕО
относно машините и дава възможност за полагане на "СЕ"
маркировка и въвеждане на машината в експлоатация в Европейския съюз.

ЕХНАТОН – водещ инженерингов партньор
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.
Основен подход в работата е осигуряване на качество, коректност и прецизност в изпълнението. Силата на компанията са нейните експерти, специалисти, професионалисти със
своите знания, експертиза, постоянно усъвършенстване, развитие, квалификация.
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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Secarex AC 15 и CW 120
от Rittal
Rittal представя Rittal Automation Systems - новото бизнес направление, което надгражда съществуващото портфолио за производители на захранващи и разпределителни
табла и системи и е разработено в отговор на повишеното
внимание, което тези клиенти имат върху автоматизацията на процесите.
Резултатът е цялостно предлагане от един доставчик
на пълна гама от прости, ръчни инструменти до високоавтоматизирани машини за обработка на металните
повърхности, машини за конфигуриране/етикетиране на клемореди и напълно автоматизирани системи за окабеляване
на таблата. Това обезпечава технологията за машинна обработка и насищане с необходимата техника, намаляваща
значително времето и разходите за производството.
Реализирането на специфични решения за всеки клиент
често е свързано с доста ръчна работа. С помощта на разнообразието от конструкции, богата гама аксесоари и интелигентен софтуер за проектиране и конфигуриране се постига значителна ефективност в тази дейност.
Асемблирането на табла и шкафове с комутационна апаратура все още включва много ръчна работа, когато става
въпрос за рязане и обработка на шини, поддържащи релси и
кабелни канали. За да автоматизира изцяло или частично
тази работа, Rittal Automation Systems вече предлага нови и
подобрени машини и инструменти.
Рязането на монтажните шини и кабелни канали на необходимата дължина е задача, която много производства все
още изпълняват ръчно. Търсената дължина се взима от монтажната плоча и т.н. DIN шината се отрязва и съответно
маркира в повечето случаи с помощта на флумастер, за да
бъде разпределена към дадено поле или още по-точно в опре-

делено място в това поле. Центърът за рязане Secarex AC 15
от Rittal прави тези задачи много по-лесни, по-бързи и поефективни. Автоматичният ограничител на дължината гарантира точен размер на шината по заданието.
Центърът за рязане е много удобен за работа, ползващ
индустриален компютър с клавиатура и тракбол. Процесът
на рязане на шините е особено ефективен, когато размерите се прехвърлят директно от проекта, което може да се
извърши на EPLAN Pro панел. Когато се изискват много на
брой шини, центърът за рязане изчислява оптималното разпределение, за да минимизира неизползваемите остатъци.
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Като част от този процес интегрираният принтер за
етикети също маркира готовите шини, така че те лесно да
бъдат идентифицирани по време на следващия процес на
сглобяване. Центърът за рязане може да реже DIN релси, Cрелси и кабелни канали във всички стандартни размери.

Рязане, огъване и пробиване на медни шини
Медните шини, използвани в електроразпределителните
табла за главни и разпределителни шинни системи, също
трябва да бъдат обработени. В допълнение към рязането по
дължина често са необходими и други работни стъпки като
огъване или пробиване. Тези задачи могат да се изпълняват
по-бързо и безопасно с помощта на системата за огъване и
пробиване на шини CW 120 (станция за обработка на медни
шини). Устройството се предлага в две версии: стационарен
блок за рязане, огъване и пробиване на отвори с външно хидравлично захранване; мобилна версия, конструирана с колела
за лесно използване в цеха, която е с вградена хидравлична
помпа. За захранването се изисква едно просто свързване към
мрежата от 230 V. И двете версии могат да обработват релси с ширина до 120 mm и дебелина до 12 mm. Кръгли отвори
могат да се пробиват с размери между 6,6 mm и 21,5 mm. За
прорези са възможни максимална ширина от 21 mm и дължина от 18 mm. Щемпели и матрици за кръгли отвори и прорези се предлагат като аксесоари и в различни размери.
Машините, произведени от Rittal Automation Systems за
обработка на монтажни шини, кабелни канали и шинни системи са перфектно допълнение към полуавтоматичното
производство на комутационни шкафове. Те спестяват много от задачите, които преди това трябваше да се извършват
ръчно, което прави процеса далеч по-ефективен.
Резултатът: по-ниски разходи и по-добро качество.

Ритал ЕООД
www.rittal.bg
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Технологични
новости
при прекъсвачите
П

реходът към устойчиви екологични енергийни източници и изоставянето на първичните горива за производство на енергия стимулират
търсенето на стратегии за увеличаване на дела на електрическата
енергия, генерирана от възобновяеми
източници, осигуряване на нейния
надежден пренос и разпределение и
същевременно намаляване на енергийните загуби при преноса, преобразуването и консумацията.

Предимства на
постояннотоковите
мрежи
Все още по-голямата част от потреблението на електроенергия разчита на захранване с променлив ток
(AC). Както е известно, големината
и посоката на променливия ток се изменят за определен интервал от
време, за разлика от постоянния ток
(DC), който не се изменя по посока и
големина. В процеса на енергийния
преход все повече устройства използват постоянен ток – от покривни
фотоволтаични системи през станции за зареждане на електрически
автомобили и смартфони. По-лесната експлоатация и буфериране на
енергията при спиране, т.нар. регенеративно спиране в DC мрежите,
има потенциала да реализира съществени енергийни икономии. Постоянният ток се използва за захранване на електронни устройства, постояннотокови двигатели, зареждане на акумулаторни батерии, електролиза и други електрохимични процеси. Това налага необходимостта
от нов вид прекъсвачи, които да защитят постояннотоковите вериги.
Постоянният ток притежава редица предимства пред променливия,
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сред които по-висока ефективност
и възможност за пренос на повече
енергия на по-големи разстояния при
намален брой проводници и ниски
загуби. По-добрите възможности за
използваемост, съхранение и възстановяване на спирачната енергия на
постоянния ток, например в приложенията за роботизация, както и
експлоатацията в големи производствени линии, могат да спестят до
30% от разходите за електроенергия в едно предприятие. Конструирането на редица устройства и машини ще се улесни значително, когато
нуждата от преобразуване на захранващата енергия отпадне. При променлив ток веригата може да бъде
изключена по безопасен начин при
преминаване на тока през нулата на
синусоидата. Прекъсването на постояннотокова верига обаче дори
само за няколко микро- или милисекунди е изключително трудно. При
прекъсването на постояннотокова
верига с голям ток възникващата

електрическа дъга е изключително
опасна, защото тя не изгасва автоматично, което налага предприемане на специални мерки за потискането й. В ход са няколко проекта на
водещи научни институти в световен мащаб, които се стремят да
дадат най-ефективно и целесъобразно решение за безопасно и безпроблемно прекъсване на веригите.

Механичен прекъсвач с
дъгогасене чрез магнитно
поле
Техническият университет в Илменау в съвместно партньорство с
представители на бизнеса и други
развойни институти работи върху
мащабен проект за разработване на
иновативни механични прекъсвачи за
електрически устройства и системи за постояннотокови вериги, които да отговорят на нуждите на
енергийния преход.
Най-голямото предизвикателство
при разработването на постоянно-
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токов прекъсвач е да се гарантира,
че веригата ще бъде прекъсната
бързо и безопасно при всяка повреда,
като например при късо съединение.
След засичане на възникване на електрическа повреда при разединяване
на контакта в прекъсвача възниква
електрическа дъга. За да се прекъсне
електрическият поток и да се предотврати пожар, дъгата трябва да
бъде изгасена мигновено. Докато при
променлив ток потискането на дъгата възниква най-късно, когато токът
промени посоката си (100 пъти в
секунда), при постоянния ток, който
тече непрекъснато, без да изменя
посоката си, трябва да се вземат
допълнителни мерки, за да се гарантира безопасно принудително потискане на дъгата.
Учените от университета в Илменау изследват възможността посредством силно магнитно поле да
насочат дъгата към дъгогасителното устройство. В него нужната
мощност, изисквана за поддържане
на дъгата, ще се повиши, което на
свой ред ще увеличи и съпротивлението. Задачата е трудна, тъй като,
за да се спре безопасно и бързо дъгата, тя трябва да бъде отведена
мигновено. Времето от отварянето
на контакторите и насочването на
дъгата в устройството за гасене
трябва да се случи в рамките на
няколко милисекунди. Механизмът
трябва да бъде напълно надежден и
да гарантира стопроцентова безотказност. В настоящия етап от проекта се провеждат изследвания на
приложимостта и свойствата на
различни електротехнически материали и промените, които протичат
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в тях вследствие на процесите на
превключване. С методите на теория на вероятностите и математическата статистика се събират
данни и се извършва анализ, за да се
изчислят вероятностите за събития, свързани с надеждността на
метода за отвеждане и гасене на
постояннотокова дъга. Проучването
се фокусира върху поведението на
дъгата и контактното съпротивление, като за целта се водят експериментални дейности и симулации на
влиянието на външно магнитно поле
и на контактния материал върху
движението на дъга при превключване с постоянен ток. Плановете са на
следващия етап тези резултати да
послужат за основа на нов функционален модел на прекъсвач, отговарящ
на нуждите на енергийния преход.

Нов хибриден прекъсвач с
приложение в
постояннотокови силови
мрежи
Екип от учени от Технологичния
институт в Джорджия и Университета във Флорида същевременно се
опитват да разработят хибридна
система, която да ускори превключването до десет пъти спрямо скоростта на съществуващите технологии. Новата концепция ще се възползва от иновациите в силовата електроника, пиезоелектричния ефект и
новосъздадени изолационни материали, за да изобретят надеждни електрически прекъсвачи за постоянен
ток, приложими в силовите мрежи.
Изследователският екип разработва
метод за прекъсване на веригите
чрез хибриден прекъсвач за постоя-

нен ток. В модела, който те изпитват, се предвижда токът да протича по два отделни клона от електрическия контур. Едната пътека на
протичане е изградена от полупроводникови елементи, чрез които
електрическият ток може да бъде
прекъснат, когато това е необходимо. Когато токът протича през
втората пътека, той преминава
през механичните превключватели.
Полупроводниците са по-малко ефективни при провеждане на ток от
конвенционалните механични превключватели, така че при обикновени условия токът ще тече през механичните превключватели. Когато
захранването трябва да бъде
прекъснато, токът ще бъде пренасочен за кратко през силовата електроника, докато механичните
прекъсвачи бъдат отворени безопасно. Това трябва да се случи изключително бързо. Контактите трябва да
бъдат отделени в рамките на 250
микросекунди, а токът да бъде
прекъснат за по-малко от 500 микросекунди т.е. половин милисекунда.
Поради тази причина използването
на пружини или хидравлични задвижвания, прилагани обичайно в механизма на прекъсвачите за променлив
ток, в този случай не е възможно. За
тази цел ще бъдат внедрени устройства, които работят на принципа на
пиезоелектричния ефект.
Хибридният прекъсвач ще използва много голяма транзисторна група, за да изключи постоянния ток,
когато това се наложи. В обикновените приложения за потребителска
електроника транзисторите са значително по-малки и работят само с
няколко волта напрежение. Транзисторите, които ще се използват при
превключване на постоянен ток, ще
бъдат много по-големи – до един
квадратен сантиметър, като десетки или стотици от тях ще бъдат
свързани последователно или паралелно, за да осигурят достатъчно
капацитет за превключване на ток
с напрежение от порядъка на хиляди
волтове. След като електрическият
поток бъде отклонен към полупроводниковия компонент, пиезоелектричният задвижващ механизъм трябва бързо да разедини контакта чрез
механичния превключвател в освободения от потока контур, преди
токът в транзисторите да се повиши прекомерно. След като превключвателите са разделени, токът, протичащ през транзисторната група,
ще може да бъде изключен лесно.
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електроапаратура
В проучванията се комбинират иновативни патентовани компоненти, за да се създаде една изцяло нова технология за ефективен постояннотоков прекъсвач със защита от пренапрежение. Сложността на проекта произтича от целевата стопроцентова безотказност на устройството и бързината, с която то трябва да сработва.
След като изследователският екип създаде прототип,
той ще бъде тестван в специално петмегаватово изпитателно съоръжение за период от три години.

По-ниски загуби на мощност при ВЕИ
инсталациите
Изцяло усъвършенствана технология за разединяване
на постояннотокови вериги е анонсирана и от една от
водещите компании в производството на електрообзавеждане и електрооборудване. Компанията обяви своя
модел на полурповодников прекъсвач като безпрецедентен технологичен пробив, който крие потенциала да
подобри производителността на мрежите за възобновяема енергия, да оптимизира съхранението на енергия
в батериите с индустриално приложение и да ускори настъпването на енергийния преход. Технологията на полупроводниковия прекъсвач заменя механичните движещи
се части, вграждани в конвенционалните прекъсвачи за
променлив ток, със силова електроника и специализирани софтуерни алгоритми, които контролират мощността и могат да прекъснат силнотокова верига с безпрецедентна скорост. Предимството на иновативния
прекъсвач е, че при него загубите на мощност ще бъдат
със 70% по-малки в сравнение с други разработвани продукти. Прогнозира се той да има широко приложение в
електрическите мрежи за устойчиви електрически
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транспортни системи. Предстои продуктът да бъде
пуснат на пазара тази година. Концепцията е първата
по рода си, използваща патентована интегрирана полупроводникова тиристорна технология (IGCT). Този вид
тиристорен ключ се изключва като транзистор, но провежда електричество като тиристор, позволявайки найниски загуби на проводимост. Устройството ще работи чрез интеграция със специално разработен вграден
софтуер за прогнозиращо управление на мощността,
алгоритми за защита и по-високи нива на свързаност.
Интегрираният иновативен продукт ще направи електрическите разпределителни системи по-надеждни и
ефективни и ще намали разходите за поддръжка, като
същевременно ще отговаря на изискванията за устойчивост на електрическите мрежи от ново поколение. Полупроводниковият прекъсвач ще бъде около 100 пъти побърз от традиционните електромеханични прекъсвачи.
Скоростта му ще оптимизира работата на системите
за разпределение на енергия, като същевременно ще
поддържа непрекъснатост на обслужването. Новият
прекъсвач също така ще подобри безопасността и защитата на хората и оборудването. Тъй като няма освобождаване на енергия при прекъсване на тока, няма риск
от излагане на ток от дъга.
Мрежовите архитектури зависят от системите за
съхранение на енергия – независимо дали става дума за
битово или индустриално приложение. За да работят
надеждно, те изискват устройства за защита от късо
съединение с изключителни възможности и устойчивост
на силен ток. В случай на електрическа повреда в мащабна електропроизводствена система с производителност 4 MW например, новият IGCT прекъсвач ще може
да предотврати загуби, възлизащи на до 100 000 долара, от пропуснати енергийни ползи и разходи за възстановяване на системата. Традиционните механични
прекъсвачи също така изискват редовно обслужване и
подмяна след около 10 000 операции, докато полупроводниковият прибор може да изпълнява милиони операции
при пълна надеждност и почти нулево обслужване.
Усилията на разработващите екипи са съсредоточени върху това да се намерят усъвършенствани решения
за сигурно разединяване, прилагайки способи от силовата електроника, софтуерни алгоритми за прогнозиране
и управление и влагане на модерни изолационни електротехнически материали. Новите модели прекъсвачи преследват изключително високи цели за безопасно, ефективно и надеждно функциониране при екстремни условия на натоварване. Целта е да се подсили най-слабото
звено в електрическата инфраструктура от ново поколение. В бъдеще тези иновативни технологии ще могат
по-добре да отговорят на нуждите на интелигентните
крайни мрежи и енергийния преход.
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3D лазерна
обработка на
метали
И

новациите в индустриалното
производство не само осигуряват
усъвършенствана ефективност, но
често правят възможни и комплексни продуктови дизайни, които не
биха били изпълними с конвенционалните методологии. Това е валидно в
особена степен за лазерните технологии, които вече няколко десетилетия намират широко промишлено
приложение в металообработката. В
наши дни лазерното оборудване вече
може да бъде считано по-скоро за
стандартно отколкото за новост,
но в процеса на утвърждаването си
на пазара машините за лазерна обработка са се доказали със своята надеждност и гъвкавост в изработването на широк асортимент от изделия на базата на комплексни концепции. Освен производителност,
сравнима с тази на стандартните
машинни конфигурации, лазерните
модели гарантират още висока точност, бързина и улеснена поддръжка.
С все по-масовото използване на лазерна техника в съвременните металообработващи цехове в практиката се налагат и все повече триизмерни лазерни технологии като успешни и предпочитани алтернативи на традиционните методи. Такива са например лазерното 3D рязане,
маркиране и заваряване. Първите две
типично се осъществяват с помощта на стандартизирано оборудване,
докато заваръчните операции обикновено изискват специализирани решения, тясно адаптирани към нуждите на производственото приложение.
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Популярни методи за
лазерна обработка
Лазерното рязане, което представлява срязване на солидни материали с помощта на насочен лазерен
лъч, безспорно е най-популярното и
стандартизирано приложение в сегмента. Подходящите за обработка
метали включват мека и неръждаема стомана, алуминий, легирани метали, отразяващи метали като мед
и месинг и т. н. Лазерното рязане
представлява сериозна стъпка напред в продуктовия дизайн, особено
по отношение на изделията със сложни профили или отвори. В такива
сценарии изборът на лазерна машина е рентабилен дори и при по-малки
серии.
Основните характеристики на
индустриалното оборудване за лазерно рязане го превръщат в изклю-

чително гъвкаво решение – липса на
инструментална екипировка, безконтактна обработка, малка инерция и
изключително малка ширина на среза, както и ограничена зона на топлинен ефект. Към тези предимства
може да добавим още широкия набор
от дебелини, достъпни за финишна
обработка, усъвършенстваните ЦПУ
блокове на модерните машини за
лазерно рязане, улесненото програмиране, интерфейсната интеграция с
CAD платформи, както и минималната нужда от поддръжка. Самото
рязане може да бъде изпълнявано както двуизмерно (при обработката на
листов метал), така и триизмерно
– при изделия, които биват обработвани по ширина, дължина и височина,
например тръбни компоненти.
Маркирането е друго популярно
приложение на лазерните технологии
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в индустриалното производство. То
осигурява разходно ефективна алтернатива на конвенционални процеси като механичното щамповане,
гравиране или печат. Използва се за
перманентно нанасяне върху метал
на графична информация, включително баркодове, буквено-цифрови маркери, индикаторни линии върху скали, чертежи и други, с помощта на
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лазерен лъч. Лазерното маркиране
прави възможна лесната проследимост на продуктите и приложенията му в този сегмент непрекъснато
нарастват.
Лазерното заваряване е сравнително нов метод, все по-популярен в
капиталоемките индустрии, където
се използват множество негови приложения с висока мощност. При про-

цеси, базирани на синтез, лазерите
доставят достатъчно топлина за
стопяване на материала и последващото му втвърдяване, което образува заваръчното съединение. Разтопеният материал се състои от части от двете повърхности, които
трябва да бъдат съединени, или от
допълнителна заваръчна тел.
Основните взаимосвързани пара-
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метри на лазерното рязане са: мощност на лазера, която дефинира дълбочината и скоростта на рязане; скорост на рязане, която определя дълбочината на обработка; тип и дебит на защитния газ, който повлиява качеството на плазмата, изискваната мощност, дълбочината и скоростта на обработка; както и позицията на
фокусната точка, която влияе върху разпределението на
енергията в материала, дълбочината на рязане, ширината на заваръчния шев и скоростта.

Машини за 3D лазерно рязане
Инвестицията в закупуването на машина за триизмерно лазерно рязане е оправдана и рентабилна във все
повече съвременни производства. Оперативните разходи и качеството на обработка са сред факторите, които определят пазарното приложение на дадена машинна конфигурация, а машините за 3D лазерно рязане гарантират изработка на висококачествени компоненти с
много по-ниски разходи в сравнение с конвенционалното
металорязане. В резултат широка гама по-качествени
изделия стават по-достъпни за крайните клиенти.
Предимствата на машините за триизмерна лазерна
обработка са много. Сред водещите са безконтактният процес и по-ниската консумация на енергия. В модерното интелигентно производство, което стимулира
повишаване на производителността в комбинация с
редуциране на разходите, последното е ключова възможност. Една машина за 3D рязане използва само около 10
киловата енергия за производството на даден компонент, докато друг конвенционален процес би изразходил
повече от 50 kW.
При безконтактната обработка лазерният лъч физически не докосва материала, който реже, а го разтопява
с помощта на топлина. Това минимизира щетите върху
обработвания детайл и елиминира нуждата от ремонт
и поддръжка на подвижни части, които влизат в контакт
с работната повърхност при конвенционалните металорежещи машини.
Водещо предимство е присъщата за лазерната обработка прецизност в комбинация с чисти срезове и гладки повърхности. Триизмерното лазерно рязане е и побезопасен метод в сравнение с други обработващи процеси. Не на последно място, той е подходящ и за изработката на сложни профили и дизайни от широк кръг от
материали – метал, диамант, стъкло, дърво и т. н.

Предимства на триизмерната
обработка
В допълнение към изключителната точност 3D лазерното рязане гарантира голяма консистентност на обработката с еднакво високо качество всеки път. Това свежда до минимум риска от грешки, което от своя страна
улеснява последващите обработващи операции, а резултатът са прецизни изделия от висок клас с устойчиво
качество. Ръбовете и ъглите на детайлите винаги са
точно отрязани, което оптимизира последващото асемблиране на 3D лазерно обработваните компоненти.
Друга важна особеност на машините за триизмерно
рязане е възможността да се усвоят множество иновации, които се оказват неприложими при 2D аналозите.
Производствените разходи за лазерно рязане са значително по-ниски и оптимизирани, тъй като едностъпков процес на триизмерна обработка може да замести
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тромавата комбинация от рязане,
фрезоване, пробиване, щанцоване и
гравиране. Не са за подминаване и
впечатляващите икономии на време,
които се постигат с помощта на
лазерните технологии.
Системите в сегмента осигуряват висока производителност в
съчетание с отлична прецизност и
позволяват изработката на сложни
триизмерни геометрии. В зависимост от обработвания материал са
възможни различни процеси – рязане
чрез синтез на лазерен лъч, чрез сублимация, както и пламъчно рязане. На
изходната страна на среза обикно-
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вено почти или изобщо няма шлака
или мустаци, а засегнатата от топлинната обработка зона е изключително ограничена. Освен че не са необходими големи инвестиции в инструментална екипировка, при триизмерното лазерно рязане е налице още
една ключова възможност – избор
между лазер с въглероден диоксид и
твърдотелен лазер в зависимост от
приложението.

Иновации, автоматизация
и Industry 4.0
Бъдещето на триизмерната лазерна обработка във високотехноло-

гичната модерна индустрия е сигурно, категорични са специалистите.
Макар да е сравнително нов метод
в арсенала на металообработващите предприятия, 3D лазерното рязане не спира да се усъвършенства
година след година, а приложенията
му – непрекъснато да се разширяват.
С навлизането на концепцията за
интелигентно
производство
Industry 4.0 в глобалната промишленост високоефективните технологии с интелигентен потенциал и
усъвършенствана прецизност, скорост и качество като триизмерната лазерна обработка постепенно
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изместват традиционните методи от челните позиции. Водеща роля в този процес има автоматизацията,
която допълнително подсилва предимствата на 3D рязането. Все по-автоматизираните съвременни 3D лазерни машини се отличават с по-кратки цикли на обработка, модулни конфигурации и възможности за улеснено функционално надграждане. В допълнение смело можем да заявим, че лазерната обработка поначало е дигитална технология, тъй като се управлява единствено чрез цифрово програмиране. Това означава, че тя е
готова за четвъртата индустриална революция много
преди някой да заговори за свързано производство и
Industry 4.0 в модерната металообработка, обясняват
експертите.
За да е рентабилна автоматизацията дори в малки
или единични серии по новите стандарти, са необходими гъвкави производствени технологии и надеждни системи за контрол на качеството. Лазерната обработка
покрива всички тези изисквания, тъй като позволява
рязане, маркиране, заваряване и структуриране на много
различни материали без нужда от смяна на инструменти или износване.
Ръчното поставяне на заготовки за обработка на
устройството за смяна на палети, изваждането на обработените компоненти, премахването на фиксиращите приспособления и сортирането често се оказват
твърде натоварващи за операторите на машини за
лазерна обработка. Внедряването на т. нар. LUL (loadunload) системи за зареждане и разтоварване на машината става все по-популярно с повишаването степента
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на автоматизация на технологията през последните
години.
В допълнение към машините с такъв тип спомагателно оборудване в практиката се използват основно още
два типа автоматизирани конфигурации – самостоятелни машини с т. нар. совалкови маси (shuttle tables) и високотехнологични машини с т. нар. гъвкави производствени системи (FMS).
Кратките времена за настройка и бързите смени на
обработваните детайли са ключови за изключително
високата производителност, която Industry 4.0 поставя
като стандартно изискване към металообработката.
Лазерите разполагат с необходимите качества да произвеждат и прецизни микросистеми, както и изделия от
деликатни материали, което прави възможностите им
почти безгранични в редица съвременни индустрии.
С помощта на специални скенери и сензори е възможно конструирането на интелигентни машинни конфигурации за 3D лазерна обработка с автономно управление,
които самостоятелно регулират и адаптират работните си параметри според хода на приложението. Други
иновации като „дистанционното“ лазерно заваряване, при
които прецизната позиция и качеството на заваръчния
шев се подлагат на отдалечен мониторинг и контрол,
също вече са постижими с помощта на сензори за събиране на данни за процеса в реално време.

Високомощни лазери с подобрени
характеристики
Високомощното лазерно рязане непрекъснато се усъвършенства в технологичен план. Ако преди пет години
4-киловатовите машини бяха сред най-масовите решения, то днес конфигурации с мощност над 6 kW все почесто се произвеждат, закупуват и внедряват в съвременната индустрия. Модерните високомощни модели се
отличават със значителни подобрения по отношение на
производителността, скоростта и качеството на крайния продукт.
Популярно схващане е, че по-мощните лазери означават рязане на по-плътни метали, което всъщност е вярно. Но това отразява само един аспект на предимствата на триизмерното лазерно рязане. Реално по-високата производителност се постига чрез комбинация на
възможностите за рязане на по-дебели и плътни материали с по-високата скорост на обработка. Един фибролазер с мощност 10 kW например може да обработва
единичен компонент от мека стомана с дебелина около
6 mm (1/4'’) с около 333% по-бързо в сравнение с 4-киловатов лазер, изчисляват специалистите.
Подобряването на качеството на ръбовете е основен фокус още от зората на фибролазерите в производството. Източниците с въглероден диоксид осигуряват
висококачествени ръбове при рязане и машините с
твърдотелни лазери непрекъснато се стремят да ги
догонят по този показател. Колкото по-мощен става
един фибролазер, толкова по гладко и чисто е рязането
с него, доближавайки го до CO2 аналозите.
Високомощните лазери правят възможно и рязането
на по-плътна мека стомана с повече азот и въздух. Азотното и въздушно-дъгово лазерно рязане осигуряват повисоки скорости и темпове на обработка, както и прецизни детайли, готови за боядисване, при които не са
нужни допълнителни финишни операции.
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машини
Нови технологии при
дюзите
Сред тенденциите в сегмента на
машините за триизмерна лазерна
обработка са три основни конфигурации при дюзите – единични, двойни и
т. нар. LC (low consumption) икономични дюзи – за ниска консумация на газ.
Традиционните единични дюзи
осигуряват надеждно рязане в целия
диапазон на обработка, но обикновено се използват за рязане на дебелини от порядъка на 1/2'’ или по-малки,
както и при минимална коничност. И
макар това генерално да е рентабилен избор, означава малко по-ниски
скорости на рязане при по-дебели
материали, както и най-висока консумация на газ в сравнение с останалите два дизайна при дюзите.
Двойните модели, подобно на конвенционалните, също осигуряват надеждна обработка на широка гама
материали, но истинската им стойност е при рязане на дебелини от
порядъка на 1/4'’ и по-малко. Двойните дюзи подобряват скоростта на
рязане в много приложения с по-ниско потребление на газ – от 20 до 50%
в зависимост от вида и дебелината
на материала.

64

За дебелини над 1/4'’ икономичните дюзи са най-подходящото решение, тъй като осигуряват най-бързо
и надеждно рязане. Те се отличават
с най-ниска консумация на газ при поплътните и дебели материали. При
тях обаче е необходимо по-голямо отстояние между детайлите поради
по-голямата ширина на дюзата.

Роботизирано
триизмерно лазерно
рязане
Както лазерните технологии, така
и средствата за управление на траекторното движение на индустриалните роботи динамично се развиват
през последните години, което води
до значително нарастване на популярността на роботизираните решения
за 3D лазерно рязане в автомобилостроенето и други водещи приложения
на лазерната обработка.
По-високата степен на технологична иновация, гъвкавост и достъпност в ценови план на роботизираните системи в сравнение с петосните машини за лазерно рязане превръща първите във водещо предпочитание на все повече глобални автомобилни производители.

Този пазарен сегмент включва
широк асортимент от конфигурации
с различни предимства, функции и
възможности – от единични режещи
роботи до цели гъвкави производствени линии. Най-общо се обработват няколко типа детайли – триизмерни компоненти от каросерията на
автомобила и покриващи елементи,
оформяни конвенционално чрез щамповане или свободно рязане, което
включва термоформовано парче, както и тръбни метални конструкции
като ауспуси и напречни елементи.
Традиционно производството на метални авточасти се извършва посредством щамповане, последвано
от щанцоване и обрязване. Термоформованите детайли и тръбните елементи могат да бъдат обработвани
с помощта на петосни машини за
лазерно рязане, което обаче е скъпо и
непосилно за много предприятия. Инвестицията в роботизирана конфигурация повишава рентабилността
дори и в по-малки партиди поради
възможностите за бърза възвръщаемост на инвестицията, повишена
производителност, по-кратки производствени цикли и по-високо качество на крайната продукция.
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Иновативни решения за ориентирано към
бъдещето производство от DMG MORI
Навлизане в дигитализацията
• Дигитален производствен пакет: Лесен старт с DMG
MORI Connectivity, CELOS Update, DMG MORI Messenger,
NETservice и myDMG MORI.
• my DMG MORI и WERKBLiQ: Уникален клиентски портал за
повече прозрачност, качество и бързина във всички процеси
• TULIP: Най-простият начин за дигитализация на процесите в производството
• DMG MORI Digital: Решения, ориентирани към клиента
По време на Отворените врати в DECKEL MAHO Пфронтен
DMG MORI представи на посетителите "динамично съвършенство" - уникална програма от интегрирани продуктови решения за настоящето и бъдещето. Промишлената дигитализация става все по-важна за производството с металообработващи машини, а решението е гамата от продукти и услуги
на DMG MORI: DMG MORI Connectivity, CELOS и услуги като
my DMG MORI и WERKBLiQ. TULIP допълва гамата приложения за процесите в производството.
От световната премиера на CELOS преди около шест години до сега DMG MORI въведе множество иновации, наложени
от световните тенденции. Днес CELOS се използва за управление на повече от 20 000 DMG MORI машини по целия свят. Резултатът са многото истории за успех на DMG MORI Planning
& Control, DMG MORI Messenger и платформата за поддръжка
и ремонт WERKBLiQ.
DMG MORI Connectivity осигурява сигурна мрежа не само за
машините на DMG MORI, но и на избрани продукти на други
производители. Клиентите на CELOS вече имат възможност
да извършат независима от PLC актуализация на CELOS до
текущата версия. Това се отнася за всяка съществуваща версия на CELOS от последните шест години.

Акценти на DMG MORI CONNECTIVITY
• Стандартна функция за свързване за всички нови машини,
произведени от DMG MORI
• Свързване в мрежа на DMG MORI машини и избрани машини
на други производители
• Поддръжка на установени протоколи (OPC-UA, umati, MQTT
и MTconnect)
• Отворено взаимодействие с мрежи и IoT платформи като
ADAMOS, MindSphere или FIELD система
• Перфектна мрежа за мониторинг и дистанционна поддръжка
На ЕМО беше представен новият DMG MORI MESSENGER. Иновативното приложение осигурява цялостен мониторинг в производството за всички машини и устройства, свързани чрез DMG MORI
Connectivity - това включва и машини на други производители.

Също така беше представен новият my DMG MORI портал
за клиенти - за оптимизирано обслужване и нови възможности за електронна комуникация. Потребителите лесно могат
да преминат от my DMG MORI към интегрираната платформа за поддръжка и обслужване WERKBLiQ, като по този начин могат да интегрират продукти и на други производители и да се възползват от допълнителни функции.

TULIP: Лесен начин за дигитализиране на
процесите в производството
Сътрудничеството между DMG MORI и TULIP от Бостън,
САЩ, улеснява малките и средни компании в прехода към дигитализирано производство. Тайната на успеха: вместо служителите да изпълняват строги инструкции от върха на управленската верига надолу, TULIP предоставя креативни и
прости дигитални инструменти чрез платформа без код. Служителите имат възможност да го използват, като създадат
собствен личен код - без да са нужни ИТ или програмистки
умения.
С платформата TULIP всеки отделен процес може да бъде
описан и визуализиран, като се използват съществуващи или
нови приложения. Стъпка по стъпка се създава интерактивна "карта", която помага и стимулира служителите в работата им да извършват измервания или тестове в контролни
точки, важни за резултатите. Визуализацията се осъществява на отделен екран на работната станция или директно
(чрез APPLICATION CONNECTOR от CELOS) на контролния
екран.
"Поддържането на постоянна прозрачност на процесите
ще ни позволи да използваме пълния потенциал за бъдещата
жизнеспособност на компанията", подчертава Кристиан
Тьонес. Като пример той посочва производството на шпиндели в DECKEL MAHO Pfronten, където само за няколко седмици производителността е увеличена с 20%, а грешките намаляват с 10%.

DMG MORI Digital: Комплексна услуга end-toend за решения за дигитализация,
ориентирани към клиента
DMG MORI Digital GmbH е партньорът за всички запитвания и услуги, свързани с дигитализацията, и предлага на клиентите на DMG MORI цялостна услуга 360° за техните проекти за дигитализация. Така DMG MORI заявява решителността си да бъде пионер на интегрираната индустриална дигитализация.
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Няма по-добра референция
от доволния клиент
Евгени Дрехаров, управител на ГЕ Солюшънс
Как се променя фирмената
концепцията за качество, устойчивост и добавена стойност във времето? Как "превеждате" иновациите и модерните технологии на езика
на традиционните промишлени производства у нас?
В днешно време иновациите са приоритет и важен фактор за конкурентоспособността на едно производство, тъй като са тясно свързани с
качеството на предлаганите продукти
и устойчивостта на предприятието
на пазарни промени. За да бъдат в крак
с тези тенденции, всички водещи международни производители на индустриално и санитарно оборудване постоянно модернизират технологиите и продуктите, които предлагат на пазара.
С появата на нови, по-добри и ефективни решения, се променя и концепцията
за качество. Ние следим пазара и промените в технологиите.
От друга страна, изискванията и
производствените стандарти, които
трябва да се спазват днес, особено когато става въпрос за санитарно оборудване, са изключително високи. Затова, когато говорим за предоставяне на
добавена стойност на едно предприятие, която после ще се предаде по веригата към крайните продукти и клиенти, нямаме предвид просто закупуване и доставка на оборудване. Ние
предоставяме технологично решение и
консултация, базирани на уникалните
нужди на конкретния клиент. Разчитаме на натрупания през годините опит,
както и на тясното ни сътрудничество с компании, които обслужват
хиляди предприятия в цял свят и знаят какво би работило най-добре за даден тип производство.

Разкажете повече за предизвикателствата в процеса по анализ на технологичните нужди
на клиента, както и за конкретни реализирани проекти.
В България индустриалните производители ясно осъзнават, че иновациите не само спомагат за решаването на
конкретни проблеми, но и допринасят
за разрастването на капацитета и
мощностите на едно предприятие,
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както и за по-ефективни и безопасни
методи на работа. Ние активно подпомагаме все повече промишлени производства да дефинират своя иновационна стратегия в посока разработка,
внедряване и реализация на нови продукти и технологии, целящи подобряване качеството на продукцията или
задоволяване на нови потребности на
икономиката. Като конкретни действия в тази посока компанията ни
развива проекти за повишаване на
енергийната ефективност посредством внедряване на топлообменници
APV от водещия международен производител SPX Flow Technology.
Подпомагаме и предприятията,
насочили усилия към спазване на екологичните норми в обработката на отпадъчни води, както и тези, които
целят автоматизация на ключови процеси и разработка на персонализирани
инсталации, позволяващи по-голяма
производителност и изключване на
възможността от технически грешки.

Върху кои сегменти и приложения се фокусират международните ви партньори и как адаптирате политиката си към
българските потребители?
Портфолиото ни от санитарно и
индустриално оборудване е голямо и
обхватът му се простира върху по-голямата част от индустриите в България. В тази връзка искам да подчертая,
че ние и нашите международни партньори продължаваме да вярваме в потенциала на българското производство, в качеството на продуктите,
които то генерира за българските потребители и международните пазари.
Това си личи по оборудването, което се
залага, за да може да отговори на всички изисквания и стандарти.
Винаги сме се стремили да бъдем в
партньорски отношения с клиентите
и затова ще продължим да предлагаме
качествени технически решения на
достъпни и конкурентни цени. Към
момента имаме силен интерес и доказани позиции в химическата, хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишлености, които
ще бъдат наш фокус и занапред. За нас
няма по-добра референция от доволния
клиент.

Какви са наблюденията Ви
относно очертаващото се
трайно пренареждане на глобалния пазар?
Някои предприятия насочиха усилията си към това да преразгледат и
оптимизират съществуващите си
процеси и разходи, а други създадоха
изцяло нови производствени линии. За
жалост, дадени производства намалиха обема на работа, но има и такива,
които инвестираха в допълнителни
мощности или подмениха съществуващо оборудване, за да отговорят на увеличеното потребителско търсене. Големите компании с достатъчно финансови средства използват момента да
се подготвят за периода на нормализиране на икономиката, за да се завърнат още по-силни на пазара. Така че
това положение може да се разглежда
и като добра възможност за оптимизация и нова стратегия. Не трябва да
забравяме, че икономическите процеси
са циклични и нуждата от определени
продукти, които сега не са на преден
план, отново ще се възобнови.

www.gesolutions.bg
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Цялостни
решения за
машинно смазване
Д

обрата грижа за маслото означава добра грижа и за оборудването.
В производството на пластмасови
изделия например, където се използва хидравлично оборудване с особено висока критичност, като шприц
машини, чистотата на маслата е
от решаващо значение за намаляване на забавянията, спазване на планираните експлоатационни цикли и
елиминиране на брака. Безпроблемната работа на машините зависи пряко от чистия флуид.
Погрешно е схващането, че прецизното машинно смазване се изчерпва с използването на по-качествени масла. Внедряването на цялостно
решение за машинно смазване започва с подготовката на персонала за
правилно боравене и познаване на
спецификата на смазочните продук-
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ти и въвеждане на добри практики
на управление, доставка, съхранение,
маркиране, филтрация, мониторинг
на качество и следене на състоянието през целия му жизнен цикъл. На
свой ред прилагането на правилните
процедури допринася за поддържането на съоръженията в готовност и
висока надеждност, съкращава разхода на масла и резервни части и намалява престоя поради ремонти.
Функцията на маслото е да намали триенето между две подвижни
една спрямо друга метални повърхности. За да се забави износването и
сведат повредите до минимум, маслото, с което работи една машина,
трябва да съответства на работния й режим. Опитът показва, че
около 0,5% от бюджета на поддръжката се изразходва за масла, а
внедряването на добри практики за
правилното поддържане на маслата

и правилното машинно смазване
може да намали бюджета за поддръжка с до 30%. От всички повреди
по съоръженията 15% се дължат на
инциденти и неправилна работа, а
70% – на износване на компоненти
на машината. Половината от тези
70% са вследствие на механично износване и са свързани предимно с
контактуващите повърхности на
подвижни части и работни органи,
т.е. зоните, които се нуждаят от
смазване, за да се ограничи триенето. Правилната поддръжка на маслата свежда триенето до минимум и
удължава живота на оборудването.

Класификация на маслата
и избор на подходящо
масло
Познаването на материята е
първата стъпка към успешното прилагане на цялостно решение за ма-
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шинно смазване в едно производство. Както е известно, науката
трибология изучава в детайли начина на контактуване на повърхностите, видовете масла, технологията
на производство и състава им. Маслата се състоят от базов компонент и специфични добавки, които
придават различни свойства според
специфичното предназначение т.е.
специализирането на едно масло
като турбинно или хидравлично зависи от вида на добавките.
Според начина на генериране маслата се делят на няколко групи.
Първата група включва масла, получени чрез рафиниране на петрол.
Нови методи, използвани в рафинериите – т.нар. хидрокрекинг (разбиване на въглеводородите в петрола),
доведе до обособяване на втората
група масла, които са много по-стабилни на топлинни флуктуации и устойчиви на окисляване в сравнение с
първата група. От друга страна,
маслата от 1-ва група притежават
по-добра способност за абсорбция на
замърсявания. Третата група е
съставена от синтетичните масла
и четвъртата обхваща всички останали смазки, като специални хидравлични флуиди, гликоли и т.н.
Честа грешка в практиката е
видът на гресите да се определя по
вида на сгъстителя, например литиева или молибденова. Всъщност найважната характеристика на маслата и гресите е техният вискозитет. Вискозитетът е мярка за
вътрешното триене на смазочното
вещество. Той определя капацитета
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на натоварване на масления филм
под действието на еласто-хидродинамичните условия на приложение. За
избора на подходяща смазка първостепенна роля играе правилното определяне на вискозитета за даденото приложение, след това необходимите добавки и на последно място
определянето на сгъстителя. Неговата роля е да задържа смазката върху
самото приложение.
След познаването на класификацията на маслата най-съществената
стъпка е да се заложат целите, които ползвателят иска да постигне,
т.е. да се определи какви целеви нива
на чистота на маслата ще бъдат
преследвани и поддържани в дадено
съоръжение. Стандартът
ISO
4406:1999 Хидравлично задвижване.
Флуиди. Метод за кодиране нивото
на замърсяване с твърди частици. е
основният стандарт, прилаган в
Европа, който определя нивото на
замърсяване на даден флуид с твърди
частици. Замърсяването се кодира с
поредица от три числа. Първото
число от кода съответства на класа на замърсяване с частици ≥4 µm;
2-ото обозначава класа на частици
≥6 µm и 3-ото – частици ≥14 µm.
Самите числа не обозначават фактическия брой частици, а техния количествен диапазон. Съгласно стандарта например кодът 16/14/11 означава, че частиците с размер ≥4 µm
са между 32 000 и 64 000; тези с
размер ≥6 µm са в порядъка между
8000 и 16 000, а частиците ≥14 µm
– между 1000 и 2000 в 100 ml флуид. Важно е да се отбележи, че

стъпката на количествено увеличение между два последователни диапазона удвоява броя на частиците,
т.е. разликата в замърсяването между два съседни класа е значителна.
Следващата изключително важна
стъпка за внедряването на добри
практики за смазочните материали
е да се определят целевите класове
на чистота за съответното оборудване. Освен спецификацията на
производителя на оборудването
трябва да се вземат предвид допуските (хлабината) между движещите
се части. При сервоклапаните например допускът е между 1 и 4 µm,
докато при пропорционалните клапани e между 1 и 6 µm. Производителите обикновено посочват вида
масло, което трябва да се поддържа
в машината, но класът на неговата
чистота е конкретизиран само когато тя е критичен фактор за изправността на машината и засяга
гаранционните условия. Въз основа
на хлабината между подвижните
повърхности се определя целевият
клас на чистота на маслото. Найопасните за оборудването частици
в маслото са тези, които са с размер близък до допуска. Когато частиците са по-големи, те не преминават между частите, ако са помалки, те остават в масления филм.
Когато обаче са с размер, граничещ
с този на допуска, те имат изключително абразивно въздействие,
като нараняват и остъргват частици от метала. Получава се набраздяване на движещите се повърхности, което генерира още повече частици.

Уплътняване на
системата и филтрация
на замърсителите
Замърсителите могат да бъдат
външни и вътрешни за системата.
Външните, като запрашаване и влага, постъпват от околната среда
през неуплътнени отвори на резервоара, като стандартни отдушници
и цедки. Влага може да проникне от
течове в охладителната система
например. Замърсяване може да навлезе и с нефилтрирано ново масло.
Външните замърсители деградират
маслата, компрометират качеството им и допринасят за образуване на
вътрешно вторично замърсяване
вследствие на абразивното им действие. Влагата освен деструктивна
за повърхностите е преди всичко
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кция и не позволява слепване и блокиране.
Еласто-хидродинамичен филм се
наблюдава при лагери, т.е. ролкови
контакти, при които има триене
при търкаляне. При еласто-хидродинамичното мазане се извършва отделяне на двете контактни повърхности – търкалящото тяло спрямо
гривната, като маслото обира цялото напрежение от натоварването
върху лагера в една малка точка. Там
маслото е подложено на изключително високо налягане. Това налягане
сгъстява и многократно повишава
вискозитета на маслото, като не
допуска контакт между двете
повърхности, но ги подлага на еластична деформация.

Филтрация и съхранение
на маслата
мощен окислител на маслото, отключващ автокаталитичен процес
на деградация на добавките, които
трябва да го запазят. Когато добавките са компрометирани, те губят
своята предпазваща функция и маслото става податливо на окисляване. Между водата и добавките
възникват химични процеси, те се
оксидират и получените киселини на
свой ред реагират химически с въглеводородните молекули на маслото,
образувайки свободни радикали и
усилвайки процеса. Видим признак за
протичащи окислителни реакции е
образуването на меки наслагвания.
Превенцията се състои в добро уплътняване на системата и минимизиране на навлизането на външни
замърсители.
Специалистите препоръчват инсталиране на средства за уплътняване както към съдовете за съхранение, така и на самата машина в експлоатация. Един вариант за изолиране от външната среда е адаптирането на транспортния съд или
съда за съхранение чрез монтаж на
специализирани адаптерни комплекти. Преди наливане в съоръжението
полученото масло трябва да бъде
пречистено чрез филтрация. След
това трябва да се вземат мерки, за
да се предпази маслото, което вече
е в експлоатация в машината. Стандартните цедки за наливане и отдушници на резервоара на машината
се заменят с влагоабсробиращи
филтър-дихатели.
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Видове мазителен филм и
добавки
Въз основа на вида филм при различните приложения се използват
масла с различни добавки. Според
приложението мазителният филм
бива няколко вида.
Граничен мазителен филм (boundary) се наблюдава, когато има лек
непостоянен контакт на двете
повърхности, например при зъбните
предавки. В маслата и гресите за
зъбни предавки се прилагат т.нар. EP
добавки (extreme pressure). EP маслата имат по-висок вискозитет и са
подходящи за изключително високи
налягания. Те спомагат за намаляване на триенето и износването и
елиминират слепването на повърхности при много голямо натоварване.
Обикновено тези добавки са на основата на сяра, която не позволява
залепване (заваряване).
Хидродинамичен филм има при
пълно разделение между двете
повърхности, каквито са турбинните приложения. Тъй като при него
няма контакт, се използват само
потискащи добавки, например против окисляването.
Смесеният филм е средно положение между гранично и хидродинамично мазане – контактът е изключително малък. Такъв филм възниква при
хидравличните приложения, например цилиндри. При тези приложения
се използват AW (antiwear) добавки,
които най-често са на цинкова основа. Цинкът изпълнява мазителна фун-

Маслата могат да се складират в
специално предназначени съдове или
съдът, в който идва маслото, може
да се приспособи за съхранение, като
се изолират всички отвори. Отворът се оборудва с филтър-дихател,
за да не се допусне достъп на замърсители от околния въздух. Изолиращите адаптерни комплекти са приложими за уплътнение както на съда,
така и на резервоара на машината.
След получаването на новото непречистено масло то трябва да бъде
филтрирано и запазено. С помощта
на бързите връзки, монтирани към
контейнера, може да бъде включен
филтриращ агрегат. За наливане на
чисто масло в редуктори например
към отдушника се монтира адаптер
с бърза връзка за достъп за наливане
и филтър-дихател, който пречиства
постъпващия въздух, а на дренажа се
поставя друг адаптер. По-този начин
с минимални средства се постига
пълно изолиране и се дава достъп за
включване на филтрация, наливане и
източване.
Принципът на филтрация се
състои в това потокът на флуида
да се прокара през филтрираща среда, която улавя и отвежда частиците. Филтрирането може да бъде
интегрирано в хидравличната система и да се извършва паралелно с
циркулацията на маслото в машината или то да се отведе към допълнително съоръжение за пречистване и след това да се върне отново в
резервоара. Филтрирането на смукателния поток предотвратява
проникването на частици с размер
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150 – 200 µm от резервоара в хидравличната система и представлява най-основна форма на филтрация.
Смукателните филтри обикновено
се монтират между помпата и
тръбата, подаваща налягането.
Напорната филтрация има праг на
филтриране на частици с размер
между 3 µm и 20 µm и може да се
използва, за да се защити цялата
система, отделни части от системата или само определен компонент. В практиката най-често се
прилага филтриране на обратния
поток, като филтърът може да се
инсталира към възвратната линия,
директно във или към резервоара за
хидравлично масло непосредствено
преди входа за възвратен поток.
За прецизно пречистване освен
основната филтрация на хидравличната система на съоръжението се
прилагат и методи за допълнителна
филтрация. При байпасната филтрация малка част от масления поток
се източва от системата, филтрира се и се връща в резервоара. Количеството е такова, че процесът не
влияе върху операциите на машината. Влагат се филтърни компоненти
с различна пропускателна способност, за да се постигне висок клас
на пречистване. Офлайн филтрацията е друг вариант за допълнително
улавяне на частици. За да се изведе
маслото от системата, се използва
външна помпа, което позволява филтрация и при неработеща машина.
Друг важен компонент на пречистването е монтажът на филтърдихатели, за да се осигури постъпва-
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не на сух и пречистен въздух в резервоара при работа на машината.
Тази мярка има огромно значение за
предпазването на маслото от окисляване. Те представляват комплексни изделия, осигуряващи филтрация
на твърдите замърсители и дехидратация на постъпващия въздух. В
зависимост от работния режим на
машината нивото на маслото се
променя. При всмукването на въздух
в системата многослойният 3-микронен филтър улавя твърдите частици, а влагоабсорбиращият агент
задържа влагата. Предлагат се
филтър-дихатели с възможност за
подмяна на влагозадържащия гел
след сатурирането му с вода и индикатор за степента на запушване
на филтъра, който сигнализира кога
е необходима подмяна на филтъра.
Тази сигнализация може да бъде
свързана със SCADA за централизирано следене на състоянието на
филтър-дихателя. Филтър-дихателите с Bluetooth връзка са подходящи
за приложение на по-трудно достъпни места. Те позволяват следене на
промяната в състоянието на самия
филтър-дихател (процент на сату-
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рация с вода, посока на сатурация),
което дава информация за различни
проблеми с въздушната възглавница
между маслото и резервоара, наличие на влага и т.н. Устройството
също може да бъде свързано със
SCADA.

Пробовземане и анализ
Визуалният анализ е първичната и
най-лесна за изпълнение мярка за мониторинг на състоянието на маслото. Чрез него се следят нивото на
маслото, видът и консистенцията.
Ако например се установи емулгирана вода или меки наслагвания, това е
сигнал за окислителен процес. Предлагат се различни нови средства,
подобряващи визуалния анализ. 3D
визьорите например позволяват поотчетлива оценка на бистротата и
нивото в сравнение с плоските визьори. Възможно е на дренажната точка да се постави допълнителен визьор за наблюдение, който да показва
наличието на свободна вода.
Правилното пробовземане се извършва от средата на съда и винаги
от една и съща точка. Изключително полезно приспособление са дренаж-
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ните комплекти, снабдени със сонда
за опробване, чиято дължина може да
се регулира, така че да се контролира точката на пробовземане и да се
осигури консистентност на пробите. Комплектите дават възможност за включване на индикатор за
ниво и магнитен клапан за дрениране на водата. Чрез този клапан се
проследява наличието на метални
частици – сигнал за износване. Анализът на металните частици показва кои компоненти са засегнати и в
каква степен.
Анализът може да бъде опростен
или задълбочен (в лаборатории) и има
две предназначения. Целта му може
да бъде прогнозна т.е. да се определи състоянието на оборудването –
има ли износване, от какво естество
е, има ли наличие на метални частици. Въз основа на състава им могат
да се правят заключения кой компонент се износва и до каква степен.
Проактивната роля на вземането и
анализа на проби се състои в проследяване и придържане към заложените
целеви стойности на чистота. При
проактивната грижа се съблюдава
спазването на целевите класове на
пречистване от твърди частици
съгласно ISO 4406:1999, съдържание-
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то на вода и дали маслото съответства на оборудването (вискозитет
и тип приложение). Окисляването се
следи във връзка с качеството и
пригодността на маслото да изпълнява своята функция. Когато киселинността е повишена, следва да
се направят редица други анализи,
като анализ на добавките. Заедно с
киселинното число това ще даде
пълноценна информация дали маслото е деградирало и трябва да се
смени.
Изключително функционален и
ефективен способ за навременно
проследяване и анализ е използването на сензори за качеството на
маслото (oil quality sеnsor). Например
потопяемите сензори за качество
правят съпоставка между текущото
състояние на маслото спрямо еталонна проба от ново масло. Сравнението се извършва въз основа на
промяната в диелектричността на
флуида. Всяко изменение, било то
окисляване или поява на частици, се
отразява върху неговата проводимост. Извършването на анализ постоянно или на чести интервали
позволява наблюдение на кривата на
промяна и навременна реакция при
възникване на инцидентно събитие.

В машината може да се вгради и
сензор за броене на частиците, който също извършва анализа на място
и е калибриран съгласно ISO 4406. Със
сензори се следи и относителната
наситеност с влага спрямо капацитета за задържане на вода на съответния флуид. Още по-точна информация дават сензорите, които са
предназначени за определяне на абсолютното съдържание на влага. Всички сензори могат да бъдат комбинирани в комплексен център за следене
на състоянието на маслото.
Внедряването на програма за прецизно машинно смазване представлява проактивна грижа за оборудването, т.е. поддръжката се фокусира
върху това да отстрани причините,
които биха довели до проблеми преди тяхното възникване. Проактивните мерки за уплътняване на приложението, правилното съхранение,
филтрирането на новите масла и
контролът на качеството позволяват с минимална инвестиция значително да се подобри състоянието на
съоръженията. Степента на нововъведени модификации зависи от
критичността на дадено оборудване и доколко това оправдава инвестицията.
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Механични
уплътнения за
помпи за питейни
и отпадъчни води
У

спешната експлоатация на една
помпа зависи до голяма степен от
избора на подходящи уплътнения.
Както показва опитът, не съществува една-единствена помпа, способна
да се справи с разнообразието от
флуиди и приложения, която същевременно да отговаря и на отделните пазарни и законодателни изисквания. Същото може да се каже и за
уплътненията. Това се демонстрира
и от широката гама уплътнителни
елементи, предназначени за производителите на помпи.
Механичните уплътнения за валовете на помпи, често наричани и
челни, се състоят от два основни
компонента – въртяща се и неподвижна част. Ротиращата се част е
аксиално притисната към стационарната, свеждайки до минимум течовете от помпата. Въпреки че лицевите повърхности на механичните
уплътнения изискват частично омокряне до образуването на хидродинамичен филм, тези количества течност обикновено са пренебрежимо
малки и се изпаряват. Повечето валове на съвременните помпи днес са
с механични уплътнения. Поради естеството на метода и характера
на компонентите, механичните уплътнения се смятат за една от основните причини за възникване на неизправности и престой на помпите.
Това налага необходимостта от
придобиване на по-добра представа
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за този вид уплътнения и тяхното
приложение.

Основни елементи
Всички механични уплътнения
включват следните елементи:
l Комплект от две първични уплътнителни челни повърхности – изключително плътният контакт между
тези две повърхности, които са перпендикулярни на вала, минимизира
течовете. Обикновено за челните
повърхности се използват различни
материали – един с по-висока твърдост и един с по-ниска, за да се предотврати слепване. Едната от
повърхностите често се изпълнява
от неподатлив на фрикционно износване материал, докато другата челна повърхност в повечето случаи е
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изработена от относително твърд
материал. Когато обаче се работи с
абразивен флуид, обикновено се използват две твърди повърхности;
l Комплект от вторични уплътнения, най-често О-пръстени, V-пръстени и др. – един статичен уплътнител за неподвижния компонент към
корпуса и втори уплътнител за ротиращия се компонент към вала;
l Пружинен компонент за поддържане на контакта между челните
повърхности, като единична пружина, няколко пружини или метални компенсатори.
За смазването на двете челни
повърхности на механичното уплътнение е необходима чиста вода или
друга съвместима с конструкционните материали течност. В зависи-
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лек, с плътност от около 3 g/cm3.
Устойчивостта му на износване и
корозия е много висока. Типичната
порьозност на силициевият карбид е
под 2%, като сферичните пори служат като резервоари за флуид или
смазващо вещество, което спомага
за поддържането на филм на границата между повърхностите на двата плъзгащи се компонента.

Видове механични
уплътнения

мост от изискванията на системата смазването може да се осигурява
от самия препомпван флуид или от
външен източник.

Материали
Няколко материала са подходящи
за изработването на челните повърхности на уплътнението. Както
беше споменато, за да бъде рискът
от теч минимален, междината между повърхнините трябва да е възможно най-малка, в резултат на което
смазващият филм е с много малка
дебелина. Това обуславя изискването
материалите, от които се изпълняват челните повърхности, да бъдат
устойчиви на триене една в друга
при високи натоварвания и скорости.
Поради това се предпочитат материали с нисък коефициент на триене, висока твърдост, добра корозионна устойчивост и висока топлопроводимост. Изборът на материали
за челните повърхности е от решаващо значение за правилното функциониране и продължителността на
експлоатация на механичните уплътнения.
Благодарение на антифрикционните си свойства графитът се използва широко за производството на
механични уплътнения. Материалът
е подходящ за изработка на контратела за много други материали. Всеки производител предлага различни
класове графит, различаващи се по
източника на въглерод, съдържанието на графит, гранулометричния
състав, смесването и топлинната
обработка. За да се получи непропускащ течове продукт, графитът
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трябва да бъде импрегниран, като за
целта се използват метали или смоли. От металите се използват такива с ниска точка на топене като
антимон, калай, олово или сплави от
тях. От смолите за импрегниране
често се прилагат фенолни смоли. За
по-специфични цели импрегнираният
със смола графит може да се подложи на допълнителна топлинна обработка до превръщането на смолата
във въглерод. Понякога може да се
наложи процесите на импрегниране
да се повторят няколкократно до
постигането на максимално ниво на
непропускливост на течове.
Друг често използван материал за
изработката на механични уплътнения за водни помпи е алуминиевият
оксид. Широкото му приложение в
тази област се определя предимно от
добрата му устойчивост на износване и ниската цена. Алуминиевият оксид обаче е подходящ за приложения с
ниски натоварвания заради ниската
си топлопроводимост в сравнение с
волфрамовия и силициевия карбид.
Този материал се използва най-вече за
контратела за графит.
Твърдостта на волфрамовия карбид е под тази на повечето керамични материали, докато устойчивостта му на износване е изключително
висока. Поради тази причина волфрамовият карбид се предпочита за изработката на механични уплътнения
за приложения, при които са налице
абразивни частици.
Директно синтерованият силициев карбид е ронлив, което налага
манипулирането с него да се извършва внимателно. Материалът е

На пазара се предлагат няколко
вида конфигурации на механични уплътнения, като доброто познаване на
работния им принцип е предпоставка за взимането на правилно решение
при избора на уплътнител за конкретно приложение. Механичните челни
уплътнения биват конвенционални, с
О-пръстен, силфонни, небалансирани,
балансирани и касетни.
Т. нар. pusher уплътнители включват вторични уплътнения, които се
движат аксиално по продължение на
вала с цел да поддържат контакта
между челните повърхности, да поемат износването и да спомогнат
за компенсиране на отклонението на
вала. Предимство на този вид механични уплътнения е ниската им цена,
както и широкият диапазон на размери и конфигурации, в които се
предлагат. Основният им недостатък е, че съществува риск от
блокиране на вторичното уплътнение и износване на вала особено ако
уплътнението е изложено на въздействието на твърди частици.
Силфонните уплътнения (nonpusher) нямат вторични уплътнители, които да трябва да се движат по
продължение на вала, за да се поддържа контактът между челните
повърхности. При този вид уплътнения вторичното уплътнение е постоянно в статично положение дори
когато водната помпа работи. Износването на челните повърхности
на първичното уплътнение обикновено се поема от заварени метални или
еластомерни силфони. Сред предимствата на силфонните уплътнения
са възможността да се използват
при високи и ниски температури
(метални силфони) и елиминирането
на риска от блокиране на вторичното уплътнение и износване на вала.
Еластомерните силфони намират
широко приложение в помпите за
питейни и отпадъчни води. Недостатъците на тези уплътнения
включват необходимост от силфони
с по-голяма дебелина на напречното
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сечение при работа в корозивна среда и по-висока цена на металните
силфони.
Касетните уплътнения се напасват директно върху вала и се предлагат в единични, двойни и тандемни конфигурации. Основното предимство на този вид механични челни
уплътнения е, че се елиминира нуждата от провеждане на измервания
за регулиране на уплътнението при
монтаж. В допълнение касетните
уплътнения намаляват разходите за
поддръжка. Главният недостатък
тук е по-високата цена.
Единичните уплътнения невинаги
отговарят на изискванията на съвременните помпи, поради което индустрията разработва конфигурации с
два комплекта челни повърхности.
Изборът между единично и двойно
уплътнение се свежда до първоначалните разходи за закупуване на уплътнението и разходите за експлоатация и поддръжка в комбинация с екологичните изисквания и емисионните
стандарти за течове.

Съображения при избора
Изборът на механично уплътнение
за вал на водна помпа трябва да бъде
направен на база предвижданите
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работни условия. Сред най-важните
фактори са диаметърът на уплътнението, типът на препомпвания флуид, температурата, налягането на
уплътнението и скоростта на въртене на вала.
Диаметърът на уплътнението
трябва да бъде избран така, че да
пасне на вала на помпата. В случай
че не е налично механично уплътнение с изисквания диаметър, е възможно диаметърът на вала да се промени посредством втулка.
Химичната устойчивост на материалите, използвани за механичното
уплътнение, към препомпвания флуид
също е много важен параметър. Вискозитетът на препомпвания флуид
влияе на смазването и изтичането
на флуид от уплътнението. Вискозитетът на повечето флуиди зависи
от температурата. За флуиди с
динамичен вискозитет под 2500 cP
може да се използва единично механично уплътнение, а при по-високи
стойности – двойно.
Еластомерните компоненти
трябва да бъдат устойчиви на температурата на средата около уплътнението, която може да е различна от тази на препомпваната среда. Ако температурата е над точ-
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ката на кипене на флуида, смазването не е достатъчно добро, като
това трябва да се отчете при избора на материал и конфигурация за
уплътнението.
Ако скоростта на въртене на вала
е ниска, при уплътнения, състоящи се
от тяло и контратяло от два
твърди материала, нивото на шум
може да е по-високо, тъй като
филмът в междината между двете
повърхности е изключително тънък.
При скорост над 15 m/s трябва да
се използва балансирано уплътнение
с въртящо се седло.
В допълнение към тези условия при
избора на материали за уплътнителните пръстени трябва да се вземе
предвид и съдържанието на абразивни частици и добавки в препомпваната среда. В някои случаи наличното пространство за разполагане на
уплътнението на вала също е от
значение.
В заключение може да се обобщи,
че изборът на вид и конфигурация на
механичните челни уплътнения
трябва да отговори на изискванията за надеждност, разходи за жизнения цикъл и емисионни стандарти
за конкретното приложение на помпата.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Aimtec ïóñêà 30 W
DC/DC ïðåîáðàçóâàòåë
ñ ðåãóëèðóåì èçõîä
AM30CW-NZ å 30 W DC-DC ïðåîáðàçóâàòåë â êîìïàêòåí 1x1-èí÷îâ êîðïóñ. Ñ øèðîêèÿ ñè äèàïàçîí íà âõîäíîòî íàïðåæåíèå
(4:1, 18-75 VDC) è ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí
äèàïàçîí îò -40 äî +85°C å èäåàëåí çà
øèðîê ñïåêòúð ïðîìèøëåíè ïðèëîæåíèÿ.
Òàçè ñåðèÿ ïðåîáðàçóâàòåëè ìîæå äà
îñèãóðè ñòàíäàðòíè èçõîäíè íàïðåæåíèÿ
îò 5, 12, 15 è 24 VDC è å ïðîåêòèðàíà äà
îòãîâàðÿ íà íîâèÿò ñòàíäàðò 62368-1 çà áåçîïàñíîñò íà ÈÊÒ è ÀÂ
îáîðóäâàíå. Ñ 1500 VDC èçîëàöèÿ ìåæäó âõîä/èçõîä, òåñòâàíà â
ïðîäúëæåíèåíà 60 ñåêóíäè, òàçè ñåðèÿ ìîæå äà îòãîâîðè íà ïîâå÷åòî
èçèñêâàíèÿ çà èçîëàöèÿ íà ñèñòåìàòà è áåçîïàñíîñò. Ôóíêöèè êàòî
çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå (OSCP), çàùèòà îò ïðåòîâàðâàíå ïî òîê
(OCP), çàùèòà îò ïðåíàïðåæåíèå (OVP) è èçêëþ÷âàíå ïðè ïàäàíå íà
íàïðåæåíèåòî (UVLO) ñà ñòàíäàðòíè çà òàçè ñåðèÿ è ïîìàãàò íà èíæåíåðèòå äà ïîäñèãóðÿò ïðîåêòèòå ñè ñúñ ñòàáèëíî çàõðàíâàíå.
AM30CW-NZ å ñ òèïè÷íà åôåêòèâíîñò 88% è çàåäíî ñ ìàêñèìàëíèÿòîâàðåí êàïàöèòåò îò 7200 µF, ìîæå äà ïîìîãíå äà ñå çàõðàíâàò øèðîê ñïåêòúð ïðèëîæåíèÿ â îáëàñòè êàòî åëåêòðîñíàáäèòåëíè ìðåæè, èçìåðâàíå, ïðîìèøëåí êîíòðîë è óïðàâëåíèå, êîìóíèêàöèè.
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ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
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Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - áóë. Ñâîáîäà 69 ñåê.5 îôèñ 3; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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