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Хенлих представи иновативни филтриращи системи за въздух ARNO
Хенлих разшири продуктовата си гама изделия с нови филтриращи системи
за въздух от серията ARNO на италианския производител AR Filtrazioni, съобщиха
от компанията.
„Специалната конструкция на филтриращите системи серия ARNO позволява
рекондензиране на до 80% от охлаждащата течност. Петте етапа на филтрация спомагат за напълно пречистване на работната зона, а правилната подредба на филтрите гарантира тяхната максимална дългосрочна употреба. Бързата
и лесна поддръжка веднъж годишно намалява разходите за труд и консумативи“,
подчертаха от компанията.
„Със своята надеждност и ефективност филтриращите системи допринасят за поддържането на чиста и здравословна работна среда, намаляване на
вредните емисии и опазване на околната среда. Оборудвани с филтър с висока
или много висока ефективност, отговарящ на стандарта EN 1822, те осигуряват филтриране на до 99,995% частици >0,15 µm (забележете, че средният
диаметър на частиците на дим е винаги <1 µm)“, допълниха от Хенлих.

Системата за машинно управление Gestica на Arburg с престижно отличие
Разработената от Arburg система за машинно управление Gestica бе наградена с отличието за иновативен дизайн Red Dot Award в категорията „Индустриално оборудване, машини и автоматизация“, съобщават от компанията. Церемонията по връчването на наградите се състоя на 9 юли т. г. в Есен, Германия,
като журито е оценило над 6300 продукта, предложени от 59 държави. Това е
втората награда Red Dot за Arburg след като през 2014 г. отличието е присъдено на машината Freeformer. Според международния оценяващ панел, ориентираният към потребителя дизайн на системата за управление Gestica е вдъхновен
от външния вид и усещането на мобилните смарт устройства, като същевременно е запазена индивидуалната интерпретация. При оценяването важни критерии са нивото на иновативност, функционалността, ергономичността и
качеството.
За да получи представа за ползите на Gestica, журито тества функционалността на системата чрез симулатор. Като едно от предимствата е посочена
функцията Easyslider, която може да се използва за просто и точно управление
на движенията по време на настройка на шприцмашината. В допълнение, системата е оборудвана с full HD сензорен екран 16:9 с висока резолюция, информират
още от Arburg.

Български компании с отличия от 15-ите международни бизнес награди Stevie
Българският бизнес получи признание на 15-ите годишни международни бизнес награди Stevie, които ще бъдат връчени на гала събитие на 20 октомври т.
г. в Лондон, Англия. Три български организации спечелиха общо шест златни,
сребърни и бронзови награди в различни категории. Компанията A Data Pro спечели златна награда в категорията „ИТ отдел на годината“ и бронзови награди
в категориите „Екип „Човешки ресурси“ на годината“ и „Най-добър нов продукт
или услуга на годината“. Освен тях бяха отличени и Accedia JSC в категория
„Компания на годината – компютърен софтуер“ и M3 Communications Group в
категория „Агенция за връзки с обществеността на годината в Европа“ и „Изпълнителен директор на годината – реклама, маркетинг и връзки с обществеността“.
Спечелилите награди Stevie са избрани измежду над 3900 номинации, получени
от организации и лица от повече от 74 държави.
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DMG MORI отчете рекордни резултати за първата половина на 2018 г.
DMG MORI информира, че регистрира най-добрите финансови резултати на
шестмесечна база в историята на компанията. Двуцифрен ръст е отбелязан
при постъпилите поръчки, приходите от продажби, печалбите и свободния паричен поток през първата половина на т. г. При постъпилите поръчки се наблюдава ръст от 14% до 1577,1 млн. евро (от 1384,2 млн. евро през 2017 г.). Приходите от продажби са се увеличили с 10% до 1215,1 млн. евро (1108,0 млн. евро
през предходната година). „DMG MORI продължава положителното си развитие
– в технологично, структурно и културно отношение. Поддържаме ръста на
печалбите и постоянно усъвършенстваме интегрираните си решения за автоматизация и дигитализация“, коментира председателят на Изпълнителния борд
на компанията Кристиан Тьонес.
През първата половина на т. г. разходите за научноизследователска дейност
са на стойност 28,2 млн. евро. В рамките на финансовата 2018 г. компанията
ще направи общо 11 световни премиери, като до момента на международни
изложения и на Дните на отворените врати в Пфронтен и Билефелд са представени 7 иновативни решения от петте стратегически области: автоматизация, дигитализация, адитивно производство, технологично превъзходство и
сертифицирани от DMG MORI продукти.

VOSS Automotive стартира ново производство в Ловеч
Германският производител на автомобилни компоненти VOSS Automotive
подписа дългосрочен договор за наемане на бившия завод на Литекс моторс в с.
Баховица край Ловеч. Очаква се компанията да стартира производство през
2019 г. и да разкрие 500 нови работни места, които през 2020 г. да достигнат
1000. VOSS Automotive има над 65-годишен опит в производството на тръбни
връзки и компоненти за първично вграждане в двигатели, охладителни, хидравлични и спирачни системи за пътнически и тежкотоварни автомобили. Дружеството притежава заводи в САЩ, Мексико, Бразилия, Китай, Индия, Полша и
Германия. Съоръжението в Баховица Индустриален парк ще произвежда компоненти за леки автомобили.

Богата гама измервателно оборудване на Testing & Control 2018

15-ото издание на международното изложение Testing & Control ще се проведе
между 23 и 25 октомври т. г. в Москва. Посетителите на панаира ще имат
възможност да се запознаят с последните иновации в областта на изпитвателното оборудване, инструментите за безразрушително тестване и техническа
диагностика, решения за машинно зрение, измервателна техника и апаратура за
лабораторен контрол.
Предходното издание на форума привлече 118 компании от 10 държави, които представиха актуалните си продуктови предложения на изложбена площ от
4225 кв. м. През 2017 г. изложението е посетено от 12 675 специалисти –
представители на индустрията, строителния сектор, изследователски лаборатории, центрове за сертификация, метрологични отдели на различни предприятия и др.
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Microchip представи развоен комплект за мрежова сигурност в автомобила
Microchip представи новия развоен комплект CryptoAutomotive In-Vehicle Network
(IVN) TrustAnchor/Border Security Device (TA/BSD), който дава възможност на автомобилните производители да интегрират гъвкави средства за мрежова сигурност в превозните средства. CryptoAutomotive TA/BSD емулира защитен възел
в автомобилната мрежа и предлага на системните разработчици интуитивна
отправна точка за внедряване на разнообразни мерки за сигурност. Мрежовият
възел може да се приспособи към различни автомобилни приложения и да бъде
конфигуриран от производителите, за да отговаря на различни спецификации и
индустриални стандарти. Развойният инструмент позволява сигурно съхранение на ключове, удостоверяване чрез електронния блок за управление (ECU), хардуерни криптоускорители и други криптографски елементи.
Комплектът може да бъде използван с всякакъв електронен блок за управление, архитектура, конфигурация или шина. Той се предлага с онлайн програма за
графичен потребителски интерфейс с предварително конфигурирани опции,
които опростяват и улесняват реализирането на нови функционалности.

TTI придобива американския дистрибутор RFMW
TTI, Inc. обяви, че придобива специализирания дистрибутор на електронни
компоненти RFMW, чието седалище се намира в Силициевата долина, САЩ. След
завършване на придобиването RFMW ще продължи да работи под марката RFMW
като част от TTI Semiconductor Group (TSG), а президент на RFMW ще остане
Джоел Ливайн, който ще бъде подчинен на президента на TSG Майкъл Найт.
Очаква се сделката да бъде финализирана на 1 октомври т. г.
„RFMW ще бъде важно допълнение към фирмите от семейството на TTI и
нашата дистрибуция на електронни компоненти. Фирмената култура, стратегията и авторитетът на RFMW, спечелен благодарение на изключително клиентско обслужване и технически опит, се вписват отлично във фирмените традиции и модела за дистрибуция на TTI“, сподели Майкъл Найт.
„Специализираната визия на TTI съответства перфектно на RFMW и е найдобрият възможен сценарий, който ще ни позволи да се съсредоточим върху
радиочестотните и микровълнови продукти и технологии“, заяви Джоел Ливайн,
президент и основател на RFMW.

Нов директор на productronica
Каролин Пание е новият директор на изложението productronica, съобщиха
организаторите от Messe Muenchen. Пание работи в Messe Muenchen в продължение на шест години. След като завършва курсове по бизнес администрация и
техническо право, тя става говорител на изложението electronica. „Productronica
е едно от най-важните събития за електронното производство. Бих искала да
направя панаира още по-успешен през следващите години с моите познания и
многобройните си идеи“, заяви Пание.
Следващото издание на productronica ще се проведе от 12 до 15 ноември
2019 г. в Мюнхен.
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BHTC разширява производството си в Индустриална зона "София - Божурище"
Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) предвижда разширение на съществуващата
производствена и логистична сграда и инсталиране на допълнително оборудване. Проектът „Изграждане на ново производствено предприятие с цел разширяване на капацитета на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД за производство на уреди
за обслужване и управление на климатични инсталации“ бе официално одобрен
от правителството.
Инвестицията ще се осъществи върху собствен на инвеститора терен,
находящ се в Индустриална зона „София – Божурище“, като общата стойност на
проекта е 31,6 млн. лв. С осъществяването му се очаква да се създадат 250
нови работни места. Разширението на сградата за производствена цел ще бъде
въведено в експлоатация в началото на 2019 г.

Започна изграждането на подзона С на Индустриален парк - Шумен
Символична първа копка бе направена на новата подзона С на Индустриален
парк – Шумен в началото на август т. г., съобщиха от община Шумен. Проектът
за индустриалния парк предвижда изграждането на модерен тип промишлена
зона върху площ от 2 400 000 кв. м, разделени на четири подзони. По план подзоните се изграждат и развиват в три последователни етапа, като с церемонията по първата копка бе дадено начало на втория етап от строителството.
Подзона А, която има площ близо 300 дка, е изцяло завършена като инфраструктура и пазарно реализирана над 85%, поясняват от сайта на общината.
„Това е инвестиция за бъдещето на Шумен и начин да върнем младите хора
в града, както и да задържим тези, които не са го напуснали“, заяви кметът на
Шумен Любомир Христов.

EuroBLECH 2018 демонстрира дигиталната трансформация в листообработката
25-ото издание на международното изложение за технологии за листообработка EuroBLECH ще се проведе между 23 и 26 октомври т. г. в Хановер. В
събитието ще се включат около 1550 компании от над 40 държави, като водещи по брой изложители са Германия, Италия, Турция, Китай, Холандия, Испания,
Швейцария, Австрия и Щатите. Посетителите на тазгодишното издание могат да очакват пълна гама интелигентни решения и иновативни машини за
съвременната листообработка, които ще бъдат представени под формата на
множество демонстрации на живо на фирмените щандове. Събитието ще протече под мотото „Влезте в дигиталната реалност“, което отразява придобилите голямо значение за сектора концепции Industry 4.0 и Smart Factory.
„Най-голямото предизвикателство за листообработващата индустрия е
създаването на интелигентна производствена среда, основаваща се на сигурен
обмен на данни и свързване на машините и процесите. EuroBLECH 2018 предлага
на посетителите възможността да намерят решения за това и да установят
контакт с бизнес партньори, които да им помогнат с интегрирането на тези
процеси, машини и системи в производствата им“, коментира Евелин Уоруик,
изложбен директор на EuroBLECH.
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Mitsubishi Electric въведе Ethernet съвместим сервоусилвател MR-JE-C
Mitsubishi Electric въведе Ethernet съвместим сервоусилвател MR-JE-C с поддръжка на CC-Link IE Field Basic, съобщиха от фирма Ехнатон, представител на
компанията у нас. Сервозадвижванията MR-JE-C и съвместимите двигатели HGKN и HG-SN осигуряват удобно, висококачествено и икономично серворешение в
мрежа, подчертаха от компанията.
„Водещата технология и усъвършенстваната функционалност лесно се справят с често срещаните проблеми като сложна системна конфигурация с множество мрежи, шумови проблеми, неподходящо време за престой, кумулативни
грешки при позиционирането, непредвидим отказ на механични компоненти и
много други. MR-JE-C е ценово-конкурентно решение, идеално за опаковъчни,
етикетиращи, pick & place и монтажни машини“, информират от Mitsubishi Electric.
Сред основните предимства на MR-JE-C са: Advanced One-Touch Tuning функция – бърза и безпроблемна самонастройка; Съвместимост с мрежовия протокол CC-Link IE Field Basic - цялостно мрежово решение, което позволява проектиране на много гъвкава и икономична система и безпроблемна свързаност на всички
производствени нива на чрез SLMP (Seamless Message Protocol); Работа с CiA 402
профили за електрозадвижвания и други.

Инвестират 100 000 лв. за добив на гнайс в община Ивайловград
Инвестиции в размер на 100 хил. лв. се предвиждат за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайс, от находище „Плаки“ в с. Кобилино, община Ивайловград. Министерският съвет връчи концесия на фирма Геотул, София, като концесионната площ е с размер от 28,6 декара. На база количествата на утвърдените запаси и ресурси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години.
„За този период концесионните плащания ще надхвърлят 411 хил. лв. без ДДС.
По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по
местонахождение на концесионната площ - в случая Ивайловград“, съобщиха от
правителството.
Предвидената инвестиция от 100 000 лв. е за осигуряване на производствената дейност на дружеството.

Стартира подготовката за EMO Hannover 2019
Организаторите на EMO Hannover започнаха изпращането на поканите и
документите за регистрация за следващото издание на изложението, което ще
се проведе между 16 и 21 септември 2019 г. „Свързваме се с почти всички
компании, развиващи дейност в международен мащаб в областта на металорежещите машини, инструментите, компонентите, софтуера и автоматизацията за промишлено производство“, заяви главният секретар на EMO Hannover
2019 Карл Мартин Велкер. Очаква се в панаира догодина да се включат около
2200 изложители, като половината от тях ще са чуждестранни. Според организаторите, компаниите реагират добре на отстъпката за ранна регистрация,
която е валидна до 15 октомври т. г.
Основната тема на EMO Hannover 2019 ще бъде „Интелигентни технологии
за производство на бъдещето!“, която ще измести фокуса към разработката и
внедряването на нови функции за Индустрия 4.0. В рамките на специалната
изложба „IoT в производството“ например ще бъде представена широка гама от
решения – от отделни машини до облак-базирани системи. Посетителите на
изложението ще имат възможността да се включат и в специалните събития,
форуми и конференции, организирани от Германската машиностроителна асоциация (VDW), бизнес партньорите й и редица изложители.
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Атикс сключи партньорство с японската фирма Takebishi
Фирма Атикс сключи партньорство с японската фирма Takebishi през месец
август т. г., съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Takebishi Corporation
е член на OPC Foundation от много години и предлага собствено разработен,
развит и поддържан OPC(UA)Server. В Япония компанията е на първо място по
продажби на продукти в тази област.
„В последните години фирмата разшири присъствието си на Европейския
пазар, създавайки офис в Амстердам, Холандия. По този начин компании от цял
свят и от различни индустрии оценяват и се доверяват на продуктите, включени в портфолиото на компанията“, поясниха от Атикс.
Продуктовото портфолио на Takebishi включва DeviceXPlorer - OPC Server за
Windows OS, който доставя Индустриална свързаност с контролери, както и
DeviceGateway - устройство за събиране на информация от заводите/фабриките
и портал към IoT функции.

Логолайт Инженеринг взе участие в европейския семинар на LUXIONA
Управителят на Логолайт Инженеринг взе участие в традиционния семинар
на фирма LUXIONA за представителите на фирмата от Европа, който се проведе в края на август т. г. в полския град Микоржин.
По време на събитието бяха представени най-новите модели LED промишлени осветителни тела, LED осветителни тела за чисти помещения, LED офис
осветителни тела и LED улично и парково осветление. Много от осветителните тела бяха представени на живо на специално организираната продуктова
изложба.
Семинарът завърши с развлекателна програма и елегантно парти за участниците.

Китай инвестира 1 млрд. долара в Централна и Източна Европа
Китайският фонд за дялови инвестиции в Централна и Източна Европа обяви
инвестиция в размер на 1 млрд. долара в региона. По време на среща между зам.министъра на икономиката Александър Манолев и изпълнителния директор на
фонда Сун Гуйин стана ясно, че към момента се набира капитал за достигане на
общата сума. Вече осигуреното финансиране е в размер на 800 млн. долара от
няколко източника.
Фондът вече е инвестирал общо 435 млн. долара в 5 страни от региона, сред
които е и България. „Много сме доволни от проекта, който имаме в страната ви,
така че се надяваме да набележим нови възможности за партньорство като
интересът ни е предимно към частния сектор“, обясни Сун Гуйин.
Предстои представителите на фонда да се срещнат и с ръководството на
Българската банка за развитие (ББР), с които да обсъдят конкретни параметри
на едно потенциално партньорство между страната ни и CEE Investment
Cooperation Fund. Зам.-министър Манолев подчерта, че ББР вече има няколко
сключени споразумения с китайски финансови институции, които могат да бъдат
надградени.
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Meusburger придобива софтуерната компания Segoni
Meusburger Group ще придобие базираната в Берлин софтуерна компания Segoni,
специализирана в разработката на ERP/PPS за средни предприятия в Германия,
Австрия и Швейцария. „С придобиването на Segoni печелим водещ доставчик в
областта на ERP/PPS софтуера за средните компании в индустрията ни. През
следващите години ще продължим да инвестираме в разработката на софтуер,
като по този начин непрекъснато и устойчиво ще разширяваме гамата от
предлагани услуги“, коментира управляващият директор на Meusburger Group
Гунтрам Мойсбургер.
Основните клиенти на Segoni са предприятия с индивидуални производствени структури в областта на изработката на матрици и форми. Портфолиото
от продукти и услуги на компанията включва всичко, свързано с планирането,
калкулирането, определянето на крайни срокове и капацитет, управление на
продажбите и съхранение на продукцията.

M + R Dortmund представя новостите в измервателните технологии
Търговското изложение за измервателни и контролни технологии M + R ще се
състои на 20 и 21 февруари 2019 г. в Дортмунд. Събитието ще се проведе
паралелно с водещото изложение за поддръжка в индустрията maintenance
Dortmund и панаира за промишлени помпи, фитинги и процеси Pumps & Valves
Dortmund. Според организаторите от Easyfairs по този начин се осигурява голям
потенциал за синергия между изложители и посетители и се създават оптимални условия за интердисциплинарен нетуъркинг.
Основните продуктови групи, които ще бъдат представени на M + R, обхващат индустриален софтуер, аналитична апаратура, измервателни инструменти, сензори, уреди за изпитване и др. Посетителският профил включва мениджъри производство, специалисти по поддръжка, оператори на заводи, експерти
в измервателната техника, представители на научноизследователската общност и др.

SPS IPC Drives се разширява с нова зала
Тазгодишното издание на SPS IPC Drives ще се проведе от 27 до 29 ноември
т. г. в Нюрнберг, съобщиха от Франкфуртския панаир. Във връзка с нарастващия
интерес ще бъде осигурена допълнителна зала за изложението - 3C, която ще
отвори врати през есента на т. г.
Поради разширяването на изложението бяха направени някои промени в тематичните области за отделните зали. В бъдеще зала 5 и зала 6 ще се съсредоточат върху „Софтуер и ИТ в производството“, както и върху новата тема
„Индустриална комуникация“. За да се гарантира, че темата „Механична инфраструктура“ също има място за развитие, изложителите от тази област ще
бъдат базирани в новоприсъединената зала 3C. Тя се намира в непосредствена
близост до зала 2, която също акцентира върху темата „Механична инфраструктура“. За първи път общо 17 зали ще отворят врати, за да предоставят на
търговските посетители информация за най-новите продукти и решения за
интелигентна и цифрова автоматизация.
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Силната конкуренция
ни мотивира да работим
още по-ефективно
Д-р Томас Доплер,
изпълнителен директор на AICHELIN,
и Георги Иванов, търговски
представител на AICHELIN за България,
пред сп. Инженеринг ревю
AICHELIN Holding е компания с вековен опит. Как
съчетава дългогодишните ценности от своето
основаване и това да е постоянно в крак с новостите? Как оценявате позицията, която компанията заема, от гледна точка на тазгодишния й
юбилей?

Томас Доплер: Основната причина AICHELIN да се
утвърди и запази като водеща компания в областта на
термичната обработка е това, че през всичките тези
150 години фирмената политика е била фокусирана върху
удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите. За изпълнението на това нашите предшественици, както и сегашният екип от специалисти сме отворени за внедряване на нови технологии, активна работа по подобряване на конструктивни елементи на оборудването, развойна дейност и регистриране на множество патенти и иновации. Наш основен приоритет е
клиентите ни да са доволни, сигурни и спокойни, че
AICHELIN със своя опит, отговорност и иновативно
мислене гарантира надеждната и безаварийна работа
на своето оборудване за много години напред, освен това
предоставя безупречен сервиз и обслужване.
Георги Иванов: С гордост можем да заявим, че
AICHELIN посреща своя 150-годишен юбилей като водещ
световен производител на оборудване за термична обработка. Благодарение на усилията, опита и техническата мисъл на екипа от специалисти на AICHELIN, както и
гъвкавата и далновидна фирмена политика, през годините успяхме да запазим лидерската си позиция на световния пазар, както и да развием и допълним гамата на предлаганото от нас оборудване, за да посрещнем предизвикателствата на пазара и да предложим на нашите клиенти надеждно и високопроизводително оборудване,
отговарящо на всички съвременни стандарти за безопасна работа и опазване на околната среда. Отчитайки
силната конкуренция на пазара, това беше голямо предизвикателство, което допълнително ни мотивира да
работим още по-усилено и ефективно.
AICHELIN е известен като технологичен лидер,
когато става дума за промишлени инсталации и
оборудване за термична и химикотермична обработка на метални части. Какви са акцентите в
бизнеса на компанията към момента?

24

Т. Д.: В днешно време бизнес стратегията на AICHELIN
като глобален лидер в термичната обработка на метални части е насочена към посрещане на предизвикателствата и специфичните изисквания, идващи от различните отрасли, за осигуряване на по-рентабилни, икономични и надеждни решения. Основният фокус на бизнеса
ни е продължаване на развитието на съществуващите
ни продукти и пускане на пазара на нови и иновативни
решения. Друго направление в нашата бизнес стратегия
е развитието на конвейерните пещи SAFED, както и оборудването на AFC Holcroft - най-новият член на AICHELIN
Group.
AICHELIN може да се похвали с няколко реализирани проекта в България. В какви области са те
и кои сектори виждате като потенциални свои
клиенти в страната?

Т. Д.: През последните 20 години AICHELIN успешно
разшири продажбите си в България и завърши няколко
проекта, благодарение на добрата работа на нашите
представители - Радко Чолаков, и към момента - Георги
Иванов.
Важно е да отбележа, че AICHELIN се стреми да отговори на изискванията на всеки свой клиент, независимо
дали идва от малки или големи пазари. Българският пазар е важен за нас, защото смятаме, че има потенциал
за развитие в различни индустриални сектори – машиностроене, хидравлика, крепежни елементи, пружини и
лагери.
Г. И.: През 2002 г. бе завършена първата нова инсталация на линия камерни пещи във фирма М+С Хидравлик.
Следващият голям проект в България включваше линия
от 3 камерни пещи. През 2008 г. линията пещи в M+С
Хидравлик бе разширена с 3-та камерна пещ и допълнително оборудване към нея, а през 2014 г. бе монтирана
4-та камерна пещ. През т. г. е монтирана 5-а камерна
пещ. През 2017 г. бе завършен първият за българския
пазар проект за проходна пещ с лентов конвейер и закаляване в солна вана на SAFED във фирма Завод за пружини АД.

септември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2018

25

интервю

Подкрепяме клиентите в стремежа им
за повече надеждност в индустрията
Ирина Найденова,
управител на Инова Груп,
пред сп. Инженеринг ревю
Инова Груп е специализирана в различни направления на индустрията: визуална инспекция на качеството, предиктивна или прогнозна поддръжка,
ергономично индустриално оборудване и продукти за защита от електростатичен разряд в
електрониката. Кои са приоритетните цели на
компанията към момента?

Основната ни мисия е да скъсим пътя на новите решения и технологии, с които да отговорим на високите
изисквания на пазара. Искаме с предлаганите от нас решения клиентите ни да оптимизират своите процеси, да
подобрят качеството на крайния си продукт и да осигурят безопасност за инвестициите си. Целта ни е всичко
това да ги доведе до следващо ниво, а именно да постигнат максимална надеждност в своето производство.
Компанията предлага актуални решения на утвърдени европейски производители в различни
направления. Разкажете на читателите повече
за тях.

Днес, когато сме заобиколени от изобилие на информация и продукти, е огромно предизвикателство да задържиш вниманието на клиентите върху работата си.
Благодарение на нашите партньори, които са лидери в
разработката на решения за индустрията, успяваме да
предложим конкурентни продукти. Първото направление,
с което започнахме, са цифровите увеличителни системи на датския производител TAGARNO AS. По-късно добавихме и стандартни микроскопи за прецизен визуален
контрол, производство на холандската компания
EUROMEX. В областта на технологиите предлагаме на
своите клиенти ултразвук за предиктивна поддръжка и
наблюдение на състоянието на белгийската компания SDT
Ultrasound Solutions. Оборудването, което е част от
портфолиото ни, включва ергономичните индустриални
мебели TRESTON, Финландия. Инова Груп предлага също
така и продукти за предпазване от електростатичен
разряд (ESD), персонална защита и защита на работното място на компаниите DESCOEUROPE, Великобритания, и PRINTEK, Холандия.
Последното, но не и по важност направление в нашата дейност, е професионалното обучение и сертифициращите курсове. Тук работим с партньорите ни от SDT
Ultrasound Solutions, с които традиционно предлагаме на
клиентите си сертификация за работа с ултразвук, както и със сертифициращия център за обучение PIEK, Холандия, който единствен в Европа предлага всички видове обучения на IPC (Association Connecting Electronics
Industries). Това е сравнително ново начинание на компанията, с което предоставяме възможност за организиране на програми, в които нашите клиенти могат да
избират обучения по мярка според своите нужди. Всички
сме свидетели на това колко трудно се намират, задържат и мотивират най-добрите специалисти днес, затова и сме насочили усилия и в тази посока.
Инова Груп е реализирала редица успешни проекти у нас. Какъв тип компании са Ваши основни
клиенти?

Клиентите ни са утвърдени компании, наследници на
световни иноватори и световни лидери. Днес те произвеждат индустриални машини и медицински продукти,
промишлено, нестандартно оборудване и роботи, електроника и автоматизация и др. Горди сме с работата
на нашите клиенти и стремежът ни е да подкрепяме
тяхното отлично представяне у нас и на световните
пазари. Щастливи сме, че можем да споделим макар и
скромна част от техните успехи.

26

септември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2018

27

електроника

Новости
при компонентите
за комуникация по
електрозахранващата
мрежа
К

Стефан Куцаров

омуникацията по електрозахранващата мрежа (Powerline Communication – PLC) продължава да се развива независимо от някои опасения,
че постепенно ще бъде „засенчена“
от безжичните комуникации.
Продължава развитието на двете
класически области на PLC, като новостите в теснолентовата комуникация (Narrowband PLC) NB-PLC са значително повече от тези в широколентовата комуникация (Broadband
PLC) BB-PLC. И двете почти изцяло
използват променливотоковите
електрозахранващи мрежи (PLC over

28

AC Power Lines), но постепенно (може
би по-бавно от очакванията) се развива комуникацията по постояннотокови мрежи (PLC over DC Power
Lines). На пазара са вече и първите
компоненти, осигуряващи едновременно PLC по променливотокова
мрежа и безжична комуникация
(PLC+Wi-Fi), които могат да бъдат
наричани комбинирани PLC. Според
една от съществуващите прогнози
през 2023 г. в света ще бъдат произведени компоненти за PLC на стойност около 10 млрд. USD.
В статията са дадени сведения
основно за интегралните схеми (ИС),
пуснати на пазара след 01.01.2015

г., но многобройните модели отпреди тази дата продължават да са
актуални – техен обзор има в бр.5/
2015 г. на сп. Инженеринг ревю, където са дадени и подробности за разновидностите на PLC.

Теснолентова PLC
Наименованието се базира на използваната честотна лента, която
за Европа е от 3 kHz до 148,5 kHz в
съответствие със стандарта
EN50065-1:2011. За управление само
на консуматори на енергия е предназначена частта й CENELEC-A между 3 kHz и 95 kHz, която има 36 канала с носещи честоти от 35,9375

септември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2018

29

електроника

Фиг. 1. Структура на устройство за NB-PLC.

kHz до 90,625 kHz. За всякакви приложения е предназначена частта
CENELEC-B с 16 канала между 95 kHz
и 125 kHz. В двете обменът на данни е основно в съответствие със
стандартите ITU-T G.9904 и ITU-T
G.9903, известни съответно като
PRIME и ERDF G3-PLC. Ползват се и
ITU-T G.9902 и IEEE1901.2-2013,
като в каталозите на ИС и PLC
модулите се отбелязва за кой или
кои те са предназначени. Максималната скорост на обмен на данните
е 500 kbps, а реалната рядко надхвърля 100 kbps, докато долната
може да е дори под 1 kbps.
Сред характерните приложения на
NB-PLC са управлението на измерва-
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телни прибори с автоматично отчитане (Automatic Meter Reading,
AMR, Smart Meter), осветителни системи, системи за управление на
транспортни потоци, климатични
системи, фотоволтаици, зарядни
станции за хибридни електромобили
и др. Вече има страни, където броят
на инсталираните „умни“ измервателни прибори достига 30% от този
на жителите. Сред актуалните приложения е и IoT.
Основната структура на устройство за NB-PLC е показана на фиг. 1.
Свързващият блок СС (Coupling
Circuit) осигурява трансформаторна
връзка с електрическата мрежа, към
която в някои модели се прибавя ка-

пацитивна, и обикновено съдържа
защити срещу недопустими напрежения и токове. Типичен пример за
трансформатор
е
моделът
750510505 на Wuerth Elektronik с
преводно отношение 1:1, изолационно напрежение между намотките 4
kV и размери 20,5x13,7x10,2 mm. Към
класическите СС за работа на устройства за PLC с променливи напрежения 110-220 V се прибавиха такива за променливи и за постоянни
напрежения 12-24 V. Такива се препоръчват за работа на ИС на редове
1 и 2 в табл. 2. Входният блок (Input
Stage) IS осигурява обмена на сигнали
с останалата част на устройството, като някои от параметрите му
в част от моделите се задават чрез
управляващия блок Contr. Модемът
Modem е модулатор на сигналите за
предаването им по мрежата и демодулатор на приеманите, като обикновено се използват OFDM, FSK и SFSK. Той също може да се управлява
от Contr. Работата му изисква подходящ процесор Proc, а връзката с
други устройства, обикновено чрез
интерфейс или интерфейси, се оси-
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Таблица 1. PLC драйвери за линии
Модел; (година);
Io, A; (Zo, ); [G]; Uomax, V; (RIN, k ); Раб. темп. обхват,
№
Производител
oС (размери, mm)
[вид]
{GBP, MHz}
[VDD, V]; {IDD, mA}
AX44211; (2017);
1.5; (0.5);
36p-p; (min 10); [8-20];
TA=-40 +85
1 [M
Maxim Integrated
диференц. изход)
[6,12,15,18]; {8}
{22}
(4x4x0.75)
TA=-40 +85
2 [двIоSеLн15, 1д1и0ф; .(2и0з1х8о);ди]
Renesas
0.05; [25 dB]; {80} 10.8; (12.4{5);0[}10.8-13.2];
(4x4x0.82)
T
=-40 +105
A
3 STLD1; (2017); [двоен] ST Microelectronics 1.5; (0.1); {149}
18p-p [8-18]; {20}
(4x4x1)

гурява от микроконтролера µС. Накрая е входно-изходното устройство
In/Out.
Входен блок. Неговата основна
разновидност, на която съответства терминът Analog Front End
(AFE), е предназначена за двупосочна
връзка и има две основни функции –
усилване на постъпващите от електрическата мрежа сигнали и осигуряване на достатъчна амплитуда и
мощност на подаваните по нея. Тъй
като мрежата е нискоомна, вграденият в AFE предавателен усилвател
трябва да има изходен ток Io до няколко ампера и съответно да е с
малък изходен импеданс Zo. Изискване към него е и да внася пренебрежимо малки изменения във формата на
предаваните синусоидални сигнали,
което се оценява чрез коефициента
на нелинейни изкривявания (Total
Harmonic Distortion) THD, но вместо
него по-често се дават интермодулационните изкривявания от трети
ред (3rd Order Intermodulation Distortion).
В интегралната схема NJM45001
на New Japan Radio първата функция
се осъществява чрез приемен усилвател с коефициент на усилване G,
установяван чрез външно управление
на една от стойностите -18 dB, -6
dB, 0 dB и +12 dB. Необходимият за
втората функция предавателен усилвател е с максимален Io=3 A, типичен Zo от 0,05 Ω и съвкупност на THD
и собствен шум не повече от 0,09%.
Захранващото напрежение VDD е 822 V при работен температурен
обхват -40÷+125°С и размери
7,8x4,4x0,85 mm.
Нарастващите приложения на устройства, чието функциониране
изисква само изпращане на сигнали,
т. е. имат еднопосочна връзка с приемащото ги устройство, доведоха
до нов тип входни блокове с наименование PLC драйвери за линии (Line
Driver for PLC, High Current Line Driver
for PLC). Те нямат приемен усилвател,
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изискванията към предавателния са
както в AFE и също се свързват в
съответствие с фиг. 1.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на типични драйвери с
диференциален вход, като неспоменатите дотук са коефициент на широколентност GBP, максимално изходно напрежение U omax, входно
съпротивление RIN, захранващо напрежение VDD, консумиран от него
ток IDD и околна температура ТА .
Драйверът на ред 1 е и с диференциален изход, неговият G се задава с
2b двоично число и стойността на
Uomax е от връх до връх. Също с диференциален изход на двата еднакви
усилвателя е двойният драйвер на
ред 2 с прието наименование за този
тип Multi Input Multi Output PLC (MIMO
PLC). Пример за двоен драйвер с несиметрични входове е даденият на
ред 3, като G на всеки от усилвателите се установява чрез външни резистори подобно на операционните
усилватели. Той има вграден термистор за изключване при температура във вътрешността на ИС над
определена стойност. При ползването на драйверите трябва да се имат
предвид обикновено даваните в каталозите им допустими стойности
на импеданса на електрическата
мрежа (например 5-100 Ω за този на
ред 3) и типични схеми на свързване.
ИС на модеми. Съвременните ИС
на модеми освен модулатор Mod и
демодулатор Demod съдържат и други блокове от фиг. 1 независимо от
традиционното си наименование
Modem. Това е отразено в колона 4
на табл. 2, а следващата колона 5
съдържа някои от основните параметри. Изходното напрежение на
предавателя UTX е прието да се дава
със стойността си от връх до връх
като в зависимост от модела може
да е с фиксирана стойност или да се
програмира, а с fCLK е означена честотата на външно свързвания към
ИС генератор или кварцов резона-

тор. Нежеланите изменения на формата на синусоидата на UTX не винаги се дават в каталозите, а когато
това се прави оценката е по различни начини, например чрез амплитудата на втория и третия хармоник или
чрез сумата на шума и хармониците.
Дадената на ред 1 в табл. 2 ИС на
Cypress Semiconductor е предназначена за двупосочна полудуплексна
връзка със скорост на обмен 2400 bps
в обхвата CENELEC-B и е с вграден 8битов код за откриване на грешки.
Предаването на лог. 0 и лог. 1 става
чрез синусоиди със 133,3 kHz и 130,8
kHz, а вграденият интерфейс I 2C
може да работи с честоти 50 kHz,
100 kHz и 400 kHz. Тези параметри
са запазени в ИС от ред 2, която е
на същия производител. По-сложната
й структура осигурява множество
допълнителни възможности, сред
които са реализация на мрежи от
типа master-slave, вкл. с няколко управляващи възела и мрежи peer-to-peer
с до 256 възела и увеличаване на броя
им чрез адресиране с 16b и 64b числа. По електрозахранващата мрежа
освен обменяните данни могат да се
подават и управляващи сигнали
(Remote Commands) от даден възел
към други. Съществени предимства
на ИС са и 8-те извода GPIO за
свързване на външни цифрови и аналогови източници на сигнали и товари и работата с интерфейсите SPI
и UART.
На ред 3 в таблицата е
МАХ73356 на Maxim Integrated, предназначена за работа в обхватите
CENELEC-A (36 канала) и CENELEC-B
(16 канала) с OFDM. Сред характерните й особености са двата 32-битови процесора с голям обем памет
и гарантираната сигурност на обмена на данни от вградения блок за
кодиране и идентификация според
стандарта AES-CCM, както и доброто отношение сигнал/шум на приемника благодарение на автоматичното променяне на коефициента му на
усилване.
От типа PRIME Modem е
SAM4CP16B на Microchip Technology,
даден на ред 4, с основно предназначение за „интелигентни“ измервателни прибори и мрежи. Независимо
от богатите му възможности (каталогът е над 1000 страници) реално
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Таблица 2. ИС на PLC модеми
№

Модел (година)

1
2
3
4
5
6
7

CY8CPLC10 (2017)
CY8CPLC20 (2017)
MAX79356 (2017)
SAM4CP16B [2016]
ATPL250A [2016]
PL360 [2018]
NCN49597 [2017]

8

STCOMET [2017]

9

ST8500 (2017)

Производител

UTX, V; (VDD, V); [IDD, mA]; {fCLK}

Mod; Demod; AFE; Proc; I2C
0.055-3.5; (4.75-5.25) [30TX/41RX]; {32.768kHz}
Mod; Demod; AFE; Proc; I2C
(4.75-5.25) [8]; {24MHz}
Mod; Demod; AFE; 2xProc; UART
Max1.13; (2x3.3±0.3) [44]; {16MHz}
Mod; Demod; Proc; Co-Proc; 15 интерфейса
(1.62-3.6) [48]
Mod; Demod; AFE; SPI
(3x3.3±0.3; 1.2) [75]
ARE: Proc; SPI; UART
(3x3.3±0.3; 1.15-1.32) [37-50];{24}
Mod; Demod; Proc; SCI
(3.3) [40]; {48MHz}
AFE; RTC; DFE; RTE; Proc; MSS; 3xI2C; 5xSPI;
ST Microelectronics
(
1
.
2
;
3.3; 8-18) [61+40]; {24}
5xUSART; CAN
2
SS; OTP; I C; 3xSPI; UART;
ST Microelectronics ARE; DFE; RTE; Proc;2M
1; (3-3.6; 1.05-1.21) [max128]; {25}
xUSART
Cypress
Cypress
Maxim Integrated
Microchip
Microchip
Microchip
ON Semiconductor

това е устройство с размерите на
ИС. Ползваните модулации са OFDM,
DBPSK, DQPSK и D8PSK, каналите са
8 в обхвата 42 kHz – 472 kHz и скоростта на обмен може да се избира
чрез управлението между 5,4 kbps и
128,6 kbps. Процесорът е 32-битов с
няколко памети (например Flash
1024kB), а допълнителният копроцесор е за осъществяване на комуникациите и за реализация на метрологични приложения. Специфична особеност е вграденият контролер за
течнокристални дисплеи (LCD), а към
интерфейсите е прибавен ползваният в индустрията стандарт JTAG.
Като G3-PLC е означен намиращи-
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Основни блокове

ят се на другия полюс по сложност
модем на Microchip - ATPL250A (ред 5
на таблицата), който е сред сравнително малкото без вграден микропроцесор, а ползва външен микроконтролер при връзка с него чрез SPI.
Работи в обхвата CENELEC-A и при
нужда могат да му се добавят
външни приемен и предавателен
усилвател. С наименование програмируем модем (Programmable Modem) е
PL360 (ред 6) отново на Microchip,
което е поради възможността за
въвеждане не само на програми за
идентификация и криптиране с 128,
192 и 256-битови числа, но и на
такива от произволен тип. Ползват

Раб. темп. обхват,oС
(размери, mm)

TA=-40 +85 (10.2x5.3x2)
TA=-40 +85 (7x7x1)
TA=-40 +85 (7x7x1.4)
TA=-40 +85 (24x24x1.4)
TA=-40 +85 (12x12x1.6)
TA=-40 +85 (7x7x1)
TA=-40 +125 (8x8x1)
TA=-40 +85 (20x20x1)
TA=-40 +105 (7x7x1)

се всички обхвати на CENELEC с допълнително отчитане на изискванията
на IoT. Полезни специфични особености на AFE са програмируемият му
усилвател за осигуряване на АРУ (автоматично регулиране на усилването) на приеманите сигнали и възможността за добавяне на външен усилвател към вградения предавателен.
За полудуплексна връзка в четирите обхвата на CENELEC е NCN49597
(ред 7) на ON Semiconductor. Ползва
модулация S-FSK и обменът на данни
може да се извършва със скорости
300, 600, 1200, 2400 и 4800 bps. По
програмен път могат да се задават
стойности на коефициента на пре-
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а

б

Фиг. 2. Характерни приложения на NB-PLC.

даване на изходния усилвател между
0 dB и -21 dB през 3 dB, но това изисква осигуряване на необходимата
амплитуда на предаваните сигнали
чрез допълнителния външен усилвател NCS5651. Приложенията на модема изискват и външен микроконтролер, а в някои случаи и външна
EEPROM. Подобен е модемът
NCN49599 на същия производител,
но той не изисква допълнителен
външен предавателен усилвател.
Системата върху чип STCOMET
(ред 8) на STMicroelectronics работи
във всички CENELEC обхвати и е предназначена за „интелигентни“ измервания и IoT, поради което има няколко специфични особености. Една от
тях е наличието освен на AFE и на
двоен PLC-LD с Io=1A за усилване на
сигналите от AFE и от източници
извън PLC. Нов е блокът за настройка в реално време (Real-time engine)
RTE, правещ ИС по-гъвкава, като осигурява ползването на някои специфични особености на OFDM и на други
стандарти за PLC, вкл. бъдещи. Нови
са часовникът в реално време RTC и
цифровият входен блок (Digital frontend) DFE за настройка на ИС за работа с различни видове модулации и
въвеждане на полезни автоматични
регулировки. Метрологичната подсистема (Metrology sub-system) MSS,
съдържаща и специфичен метрологичен AFE, позволява измерване на мощността и енергията в електрическата мрежа, а сензорът за температура предпазва ИС от прегряване.
Програмируемата система върху
чип ST8500 (последен ред на табл. 2)
на STMicroelectronics е с аналогично
предназначение и същите нови блокове, но RTE е изцяло програмируем,
към което са прибавени възможности за програмиране чрез Proc на горните слоеве на протокола на PLC и
на свързваните към ИС периферни
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устройства. Еднократно програмируемата памет ОТР е за въвеждане
на ключ за работа на ИС и друга информация от потребителя, а на 24те GPIO могат програмно да бъдат
присвоявани различни функции. В
техническата документация на ИС
има подробни данни за хармониците
в изходния сигнал, които липсват в
каталозите на част от произвежданите ИС за PLC.
Модули (Module for PLC). Броят им
е сравнително ограничен и се предлагат под формата на печатни платки, чиито размери позволяват непосредствено свързване в устройства
с основна цел намаляване на времето за разработка. Включват всички
блокове на фиг. 1, а първият пример
е DRM170 на NXP Semiconductors.
Предназначен е за обхват 30 – 95 kHz
на CENELEC и електрическа мрежа
220 V, по която осигурява Io=2 A (амплитудна стойност). Работи с интерфейсите I2C, SPI, UART и USB,
ползва външно постояннотоково захранване 12V/3А и в документацията
му са дадени схемите и параметрите на блоковете. С вграден токоизправител при размери 48,3x38,1 mm
е SOMPLC-F28PLC84 на Texas
Instruments. Ползва четирите обхвата на CENELEC и през реактивен
товар осигурява ток 1,9 А. Работи с
интерфейсите I2C, SPI и UART и с
мрежата CAN, а в документацията
му са дадени подробни сведения за
програмирането и тестването на
нов модул.
Концентратори (Concentrator).
Разрастването на мрежите с NB-PLC
логично доведе до появата на концентратори с принцип на действие,
заимстван от комуникационните
мрежи – обменяне на данни между
множество работещи с малка скорост устройства и устройство с
голяма скорост. Те навлизат в „ин-

телигентните“ PLC мрежи под формата на модули или печатни платки. Типичен пример е G3-PLC Data
Concentrator на Тexas Instruments. Той
осъществява обмен в обхвата 36-91
kHz с възможност за свързване на над
1000 „интелигентни“ измервателни
прибора, вкл. от трифазни мрежи.
Реализира безжични връзки в обхвата под 1 GHz и този за 2,4 GHz и
такива чрез интерфейсите RS-232,
RS-485 и USB. Може да се захранва
непосредствено от електрическата
мрежа или външно постоянно напрежение 12 V.
Примери за приложения. Един от
характерните и с перспективи за
бързо развитие е управление на осветлението в сгради, идея за чиято
структура е дадена на фиг. 2а. В
управляващия блок Contr има капацитивни ключове CapSW и модул за NBPLC за всяка от лампите Lamp с една
или повече от функциите: вкл/изкл,
димиране и регулиране на цветната
температура. Данните за осъществяването им се изпращат по електрическата мрежа Powerline и се
приемат от вградените в лампите
модули, също съдържащи NB-PLC. На
фиг. 2б е показана система за отчитане на консумацията на енергия.
Всеки от консуматорите Appi е снабден със сензор Si за измерване на
енергията му, данните се изпращат
по мрежата, събират се в приемния
блок Recev и се виждат на дисплея D.

Широколентова PLC
Споменатото в началото наименование и Broadband over Power Line
(BPL, BPLC) произлиза от използването на честотния обхват 1,8 – 86
MHz (според някои автори до 250
MHz) при честота на обмен на данните в сградни мрежи до 1 Gbps. За
тези PLC са стандартите ITU-T
G.9960 и IEEE 1901-2010, а специално за обмен на видео- и аудиосигнали
са HomePlug 1.0, HomePlug AV,
HomePlug AV2 и HomePlug GreenPHY
за обхвата 2 - 30 MHz. През последните години BB-PLC навлиза и в управлението на транспортни средства – влакове, самолети и автомобили, тъй като намалява сложността на връзките, теглото и цената.
Структура на мрежите. При обмен на данни в градове, квартали и
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Фиг. 3. Използване на
мрежи средно и ниско
напрежение
за PLC.

индустриални райони се ползват
мрежите средно напрежение (MV)
подземни мрежи с напрежение до
около 20 kV, като последният комуникационен участък са мрежите ниско напрежение (LV). Идея за структурата е дадена на фиг. 3, обобщаваща трите разновидности – реално определена мрежа ползва една от
тях и рядко две. Данните постъпват в MV мрежата от инжектора (Injector) Inj, който обикновено
ги получава от интернет магистрала (Internet backbone). Поради затихването на сигналите по мрежата тя съдържа един или повече повторителя (Repeater) Rep в зависимост от дължината и характеристиките й. Първият начин за доставяне на BB-PLC до жилище е показан
на фиг. 3 след точка А. Свързващият блок (Coupler) Coup шунтира понижаващия трансформатор MV/LV
за PLC сигналите и през екстрактора (Extractor) Extr ги подава в жилището. Тази част от веригата се
нарича access BB-PLC, докато частта в жилищата е in-house BB-PLC.
Втората разновидност започва от
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точка В и прехвърлянето на данните става по безжичен път чрез двата блока Wi-Fi, докато при третата (след точка С) един свързващ
блок (MV Coupler) MVCoup отнема
сигнала от МV мрежата и го подава
на друг блок (LV Coupler) LVCoup за
въвеждане в жилището.
BB-PLC за мрежи ниско напрежение. Те са предвидени основно за обхвата 1,8 - 30 MHz с OFDM, от чиито 1155 носещи честоти се използват 917 с разстояние между две
съседни 24,41 kHz. За стандартите
HomePlug 1.0, HomePlug AV и
HomePlug GreenPHY е предназначена
ST2100 на STMicroelectronics с програмируем AFE, 32-битов микропроцесор с мощно програмно осигуряване
и копроцесор за криптографски цели
(например AES c 128, 192 и 256b
ключ), вградени интерфейси I2 C,
JTAG, I2S и USB 2.0 и с Ethernet 10/
100. Към тези възможности, позволяващи вграждане с разнообразни устройства, се прибавят 32-та GPIO,
от които 8 са за PWM сигнали. Не
трябва да се приема като недостатък необходимостта от 5 зах-

ранващи напрежения, а безспорно постижение е корпусът с две групи
изводи (324 и 49) с размери
12x12x1mm.
Приемо-предавателят QCA7520
на Qualcomm Atheros е от групата
SoC за обмен на данни между BB-PLC
и други мрежи, като той ги осъществява между HomePlug 1.0 и
HomePlug AV от една страна и
Ethernet 802.3 от друга. Използва се
основно за телевизия с висока разрешаваща способност (HDTV), но има
приложения и в други цифрови мултимедии. Частта му за BB-PLC включва
ползване на честотната лента 2
MHz – 67,5 MHz, конфигурациите
SISO (Single Input Single Output) и
MIMO и работи с Ethernet 10/100 с
максимална скорост 1 Gbps при корпус с размери както при предната
ИС.
Основното за QCA7500 на
Qualcomm Atheros е увеличението на
скоростта на 1,3 Gbps и работата
в ленти 1,8 MHz - 30MHz и 2MHz –
67,5MHz с Ethernet 10/100/1000, но
само HomePlug AV2. Характерна за
QCA7450 е скоростта 600 Mbps и
само за лента 2 MHz - 67,5 MHz е, но
Ethernet скоростите са запазени и се
работи с HomePlug 1.0, HomePlug AV
и HomePlug AV2.
В BB-PLC мрежи се използват и
драйвери за линии, какъвто е
THS6212 на Texas Instruments. Драйверът е с диференциален вход и изход, в обхвата до 30 MHz има изходна мощност 14,5 dBm и при захранващо напрежение ±12 V осигурява
напрежение 43,2 Vр-р върху товар 100
Ω. Работи в температурен обхват 40÷+85°С и е реализиран в корпус 5x4
mm.
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Фиг.4. Комбинирана PLC - същност на структурата на
ЕV8600.

Комбинирани PLC
Това са модеми, чиито английски
наименования PLC+RF и Hybrid RF and
PLC изясняват комбинирането на
функциите на PLC и безжична комуникация. Те се предлагат от няколко
години насам, като според специалистите на разстояние до около 15 m
безжичната връзка е за предпочитане, докато на по-големи предимството е на PLC. Основните предлагани
засега модели са на прибори, а ИС са
твърде малко. Пример е ЕV8600 на
Semtech, предназначена за NB-PLC,
същността на чиято структура е на
фиг. 4а.
Горните й блокове са за PLC и
реално повтарят тези от фиг.1
като СС е извън ИС, ползва се S-FSK,
работата е във всички обхвати на
CENELEC (честоти 10 kHz - 500 kHz)
и в съответствие със стандартите
ITU-T G.9903, ITU-T G.9904 и IEEE
P1901.2. Безжичната връзка се осигурява от блока RF AFE в обхвата
137 MHz - 1020 MHz и в съответствие със стандартите LoRa, IEEE
802.15.4g и европейския ЕN13757-4,
известен като Wireless M-Bus.
Присъствието на последния показва,
че едно от основните предназначения на ИС е за автоматични измервателни уреди, към което се прибавят автоматизацията на жилища и
сгради, управление в индустрията и
„екзотичният“ контрол на приходите в улични будки и автомати.
За вграждане в устройства се
произвеждат платки PLC+RF, каквато е TIDC-HYBRID-RF-PLC на Texas
Instruments. Тя включва AFE тип
AFE031, 32-битов процесор C2000 и
микроконтролер СС1350 за безжична връзка в обхвата 2,4 GHz. Независимо, че е извън тематиката на
статията, ще бъде споменат при-
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Фиг. 5. LED осветителна мрежа с DC PLC.

борът HP210W на Qualcomm Atheros
с размери 70x60x35 mm, предназначен за BB-PLC в съответствие с
HomePlug AV със скорост на обмен
200 Mbps и безжична връзка чрез IEEE
802.11n със скорост 150 Mbps.

PLC в постояннотокови
мрежи
Електрониката в устройствата
за PLC се захранва от ниски постоянни напрежения, което означава
принципната възможност те да се
осигуряват от нисковолтови постояннотокови мрежи, вкл. тези в автомобили и други превозни средства.
Тези мрежи могат да се използват
за PLC, като едно от вече утвърждаващите се понятия е DC Powerline
Communications (DC PLC). Единствената принципна разлика на устройствата за тях е в блока СС на фиг.1,
който не трябва да съдържа трансформатор, а само предпазни елементи и евентуално филтри.
Така например в документацията
на моделите от редове 1 и 2 в табл.
2 е отбелязано, че те могат да се
използват за 12- и 24-волтови постояннотокови и променливотокови
мрежи с NB-PLC. Логично очакваното
използване на PLC в автомобили (например управление на сигнализацията, контрол на акумулатори и двигателя), където те биха намалили съществуващите проводници, теглото и
цената, засега се бави. Сред причините са смущенията от ключовите
стабилизатори, осигуряващи захранващото напрежение по мрежата, и
наличните електромагнитни смущения от нежелани индуктивни и капацитивни връзки в нея, които най-малко биха ограничили скоростта на
обмен на данни, а в много случаи ще
доведат и до грешки в него. В све-

товен мащаб се води сериозна развойна дейност за намаляване на смущенията до нива, позволяващи работата на NB-PLC и BB-PLC.
Немалка част от светодиодното
осветление се осигурява от нисковолтови постояннотокови мрежи,
които могат да бъдат използвани и
за управление на осветителните
тела чрез NB-PLC вместо с класическите методи (например DALI и DMX),
изискващи допълнителни проводници. Идея за структурата на осветителна мрежа с DC PLC е дадена на
фиг.5.
Токозахранващият блок PS осигурява желаните напрежение и ток
(например 48V/50А) за постояннотоковата мрежа, всяко от осветителните тела (LED Fixture) в която има
Modem за управлението му. Чрез
управляващия блок Contr се задава
режимът на работа (например вкл/
изкл и димиране) на всяко от телата, което се наблюдава на монитора Monit. Чрез допълнителни елементи и подходящо програмно осигуряване в Contr системата може да се
разшири, например за контрол на
температурата и влажността в
помещенията и за охраната им.
Практически не съществуват
специализирани ИС за DC PLC, но се
предлагат изделия под формата на
модули и печатни платки. Типичен
пример за модул е TIDU160 на Texas
Instruments, предназначен за мрежи
с напрежение 18-35 V, съдържащ AFE
тип AFE031 и процесора С2000,
като обменът на данни с външен управляващ блок става чрез UART.
Модулът е кръгъл с диаметър 29,2
mm. Някои производители на автомобили сами разработват DC PLC за
новите си модели, най-вече за електрическите.
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Системи за мониторинг,
които променят индустрията
Всички процеси в една компания
трябва да бъдат добре дефинирани и оптимизирани, преди да се пристъпи към
изпълнението на проекти за автоматизация и цифровизация на производството. Това включва откриване и отстраняване на критичните места в технологичните потоци и осигуряване на
ефективна работа на всички подсистеми. Първата стъпка по пътя към Производството на бъдещето е внедряването на система MDC/MDA (събиране
на производствени данни в реално време) или, по-просто казано, система за
мониторинг. Тази система предоставя
значителни възможности за намаляване на разходите, повишаване на производителността на труда и подобряване на финансовите фирмени резултати.
MDC системите са средство за подобряване на производителността.
Основната цел на системите за мониторинг е проследяване на работата
на производственото оборудване и повишаване на ефективността му. Към
момента повече от 200 компании използват системата MDCplus на фирма
ZYFRA, Финландия за мониторинг в реално време на работата на повече от
5000 металорежещи машини с ЦПУ.
В различните предприятия, разполагащи със съвременни машини с ЦПУ,
MDCplus се инсталира лесно и чрез нея
се получава точна и подробна информация за промените в състоянието на
машините. По-старите поколения машини се оборудват с MDC терминали за
мониторинг, свързани към ЦПУ управлението или към релейно-контакторната ел. схема на машината. Тези устройства събират информация за работата
на машината и за действията на оператора, като например: работни часове, време за престои, причини за престоите, отговорен оператор по време на
престоя и т. н., и всички тези данни се
изпращат към сървъра за данни. Така
MDCplus осигурява на ръководството
на компанията инструмент за управление на производителността, което
обикновено се осъществява на три нива.
Първото ниво е създаването на условия за най-ефективно използване на производственото оборудване. MDCplus дава възможност за обективна оценка на
действителното натоварване на оборудването, което, от своя страна, спомага за идентифициране на критичните места в технологичния процес.
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Второто ниво е свързано с контрола. Прецизният контрол над основните времеви интервали на внедрения
технологичен процес по отношение на
всяка операция допълнително увеличава производителността на машините
с 8 - 12%, водещо до оптимизиране на
производствените процеси, установяване на обосновани обеми на производство, планиране на доставките на нови инструменти, както и мониторинг
на ефективността им. На този етап
се изчислява и стойността на OEE (общата ефективност на оборудването).
Третото ниво представлява управление на времето за престои и компютъризирано управление на техническата поддръжка. На това ниво се решават два проблема. Първо, своевременно и ефективно разпределяне на работата на сервизните отдели, и второ,
ефективна организация и наблюдение
на дейностите по техническо обслужване. Всеки непланиран случай на престой автоматично се регистрира от
системата MDCplus и се категоризира от оператора на машината, след което се изпраща известие на отговорния за конкретния вид инцидент обслужващ отдел. Всички тези действия
се отразяват в отчети, които позволяват на ръководството своевременно
да оцени свършената работа и внимателно да анализира всеки конкретен
случай.
Рационалното разпределение на дейностите по техническото обслужване
и ремонт, както и съвременните методи на планиране, могат в някои случаи да намалят непланираните престои с 10 - 15%.
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Намаляването на потреблението на
енергия е още един проблем, който ефективно се решава с помощта на системите за мониторинг. Благодарение на
възможността за проследяване на работата на машините в реално време,
системата за мониторинг позволява да
се контролират разходите за електроенергия за всяка единица оборудване и
за всеки оператор, както и да се идентифицират причините за загубата на
енергия.
Функционалностите на системата
MDCplus и събраните данни могат да
се използват за решаване на широк кръг
проблеми, свързани с управлението на
производството. Динамичният анализ
на данните дава възможност на ръководството на компанията или на ръководителите на отделните производствени звена бързо да оценяват както
обобщените основни показатели за
ефективност, така и показателите за
ефективност за всеки отделен цех, машина с ЦПУ и конкретен оператор, да
проследяват промените с течение на
времето, да идентифицират тенденциите и причините за тези промени и да
предприемат навременни коригиращи
действия. Това позволява всяка производствена компанията да бъде изведена на ново ниво на ефективност и на една стъпка по-близо до настъпващата
Индустрия 4.0.

https://mdc-plus.com/
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Индустриални
Ethernet
конектори
E

thernet е най-популярната мрежова компютърна технология за изграждане на локални (Local Area
Network, LAN) мрежи в наши дни. Този
мрежов протокол е популярен и като
стандарт – IEEE 802.3. Той се отнася до комуникационната структура
на мрежата на по-ниско йерархично
ниво. Съществуват различни версии
на Ethernet, като EtherNet/IP,
PROFINET и Modbus-TCP, които са
базирани на различни спецификации,
но на практика използват почти
един и същ метод за физическа комуникация. Те могат да функционират
едновременно по един и същи кабел,
но не е задължително непременно да
могат да комуникират помежду си.
Благодарение на по-високите скорости и по-големите разстояния,
които поддържа днес след неколкократното си усъвършенстване,
Ethernet става все по-предпочитан
стандарт в редица високотехноло-
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гични приложения в сферата на индустриалната автоматизация. Индустриалният Ethernet е резултат от
адаптирането на традиционни мрежови стандарти за трансфер на
данни към изискванията на индустриалните системи. Макар че физическият слой на кабелите и скоростите на предаване често могат да

бъдат еднакви, съществуват редица
значителни разлики между комерсиалните и индустриалните Ethernet
кабели и конектори. Наред с популярните типове съединители за конвенционални потребителски и офис приложения, които се използват в индустриалните Ethernet мрежи, са разработени и специални стандарти за

септември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2018

43

автоматизация

промишлени приложения, които се
отличават със специален усилен дизайн и висока устойчивост на различни агресивни условия.

Фактори на средата
За да е възможно прилагането на
Ethernet технологията в индустриална среда, кабелите и конекторите е
необходимо да бъдат специално проектирани така, че да издържат
въздействието на редица тежки
фактори, които не са характерни за
конвенционалните приложения на
стандарта. Първата стъпка при избор на съединители за индустриални
Ethernet системи е да се проучат
всички особености на инсталационната среда по цялата дължина на
кабелната мрежа. Трябва да се провери дали и в кои зони кабелите и
конекторите ще бъдат в контакт
със специфични характеристики на
средата, сред които масла, химикали, влага, прах, озон, ултравиолетови лъчения, пръски от заваряване,
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интензивно огъване, големи температурни колебания и т. н.
Важно е да се вземе предвид, че
част от тежките работни условия
в промишлените среди е и шумът,
който може да окаже негативно влияние върху мрежовата комуникация.
Освен акустичните шумове от машините и оборудването в индустриалните обекти са налице и електрически шумове, идващи от разположени в близост правотокови и променливотокови вериги, моторни задвижвания, заваръчно и друго електрическо оборудване. В резултат се наблюдават повишени нива на електромагнитни и радиочестотни смущения
(EMI/RFI), които могат да влошат
качеството на мрежовата Ethernet
комуникация.
Индустриалните конектори е необходимо да са проектирани и изработени така, че да издържат на всички тези критични условия и същевременно да функционират надеждно.
Все повече приложения в сферата на

индустриалната автоматизация и
процесния контрол изискват трансфер и обработка на данни в реално
време, което превръща Ethernet в
оптимално мрежово решение за промишлени среди. Особеност на такива приложения обаче е, че кабелите и
конекторите е нужно да са високоустойчиви на тежки индустриални
условия по цялата дължина на мрежата, като видът им е съобразен с найагресивните зони по трасето. Ако
един Ethernet кабел преминава например през помещение с технологични
пещи, където околната температура е над 60°C, всички кабели и конектори в тази зона е необходимо да
бъдат от съответния температуроустойчив клас.
С цел по-добра защита на кабелите и конекторите в промишлени
условия производителите използват
различни технологии при предпазните обвивки например полиуретанови защитни слоеве или такива от
термопластичен полиуретан, устойчиви на абразивни и химически
въздействия, контакт с масла и
възпламеняване. Достъпни са и версии с по-нисък клас защитни обвивки
като PVC, които са подходящи за полеки промишлени приложения, които
не включват досег с масла и химикали, а също и работа при ниски температури. Студът втвърдява
PVC материала и създава риск от
разкъсване при падане на температурите под даден праг.

Видове индустриални
Ethernet конектори
При индустриалните Ethernet конектори, също както и при комерсиалните, са достъпни различни стан-
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дарти за физически интерфейс. Популярният модулен RJ45 конектор,
използван широко в потребителските и офис приложения, намира място и в индустриалните Ethernet мрежи. Налични са версии с 8 или 4 пина,
в мъжки и женски конфигурации, а
също и в капсуловани или подходящи
за полево терминиране (кримпване)
варианти. RJ45 конекторите типично се предлагат с клас на защита
IP20 или IP67. В индустрията при
версиите с рейтинг IP67 често се
използва т. нар. байонетно свързване, което осигурява по-голяма здравина на връзката. В допълнение, завъртането на четвърт оборот, необходимо за свързване на кабела, съединява RJ45 щепсела с контакта и гарантира добре напаснато и уплътнено съединение.
RJ45 конекторите в индустриално изпълнение обикновено са по-големи устройства със заключващ механизъм. Те разполагат с уплътнителна система с IP67 рейтинг, която ги
защитава от замърсявания и вибрации. За по-чисти зони или за приложения във вътрешността на кон-
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тролни шкафове например се предлага по-малка версия с клас на защита IP20.
Други популярни стандарти при
Ethernet конекторите за индустриални среди са кръглите M12 и M8 съединители. Достъпни са версии с 4
или 8 позиции, мъжки и женски, в капсуловани или подходящи за полево
терминиране варианти, с клас на
защита IP67/IP69K. M12 конекторите типично са по-малки (12-милиметрови) и са популярен аналог на RJ45,
основно поради размера и издръжливостта си.
Международната асоциация ODVA,
съставена от членове на водещи
глобални компании в сферата на индустриалната автоматизация, е
възприела M12 конекторите със спецификация 4 позиции и код D като
стандарт за индустриални Ethernet
приложения. Този тип съединители
защитават връзката от навлизане
на прах и влага, вибрации и екстремни температурни колебания, което
ги прави отлично решение за тежките промишлени среди.
Сред най-новите попълнения при

индустриалните Ethernet конектори
са т. нар. X-Code съединители (с кодировка X). Те се различават по начина, по който 8-те проводника на
Ethernet кабела са сегментирани в 4
екранирани двойки. Този тип съединители са разработени в отговор на
нарастващите приложения на високоскоростната Gigabit Ethernet технология в промишлените системи.

Насоки за избор и
инсталация
Най-общо изборът на индустриален Ethernet конектор трябва да е
стриктно съобразен със средата, в
която ще се експлоатира. В повечето промишлени приложения се използват мрежови конектори с минимален клас на защита (Ingress Protection
Rating, IP) IP65 и IP67, който ги предпазва от навлизането на влага, прах
и различни замърсители. Друго важно правило е при избор на екранирани кабели да се използват и екранирани конектори с оглед гарантирането на безпроблемна работа на
системата.
Препоръчително е броят точки на

септември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2018

47

автоматизация
свързване в една Ethernet мрежа да
се намали, доколкото е възможно.
Всяко сдвоено с конектор съединение
представлява отсек от мрежата с
малка дължина, в който двойките
Ethernet проводници не са усукани и
са по-уязвими на шумови смущения.
Обичайна практика при индустриалните Ethernet мрежи е да се използват кабели с мъжки съединители от
двете страни, което намалява
възможностите кабелната система
да се удължи. Всички щепселни съединения и „bulkhead“ конектори е препоръчително да бъдат женски. Тази
практика се прилага често, независимо дали използваните конектори
са RJ45, M12 или M8. ODVA препоръчва да се използват не повече от 6
сдвоени съединения на канал, тъй
като повече биха компрометирали
качеството на комуникацията.

Оптични кабели и
конектори
Оптичните кабели и конектори
стават все по-популярни и по-предпочитани от медните в редица индустриални приложения. Оптичното
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окабеляване се отличава с множество предимства пред конвенционалните решения, включително: високи
скорости на пренос на данни; елиминирана необходимост от екраниране; подходящо е за бърза Gigabit
Ethernet комуникация в съответствие със стандарта IEC 11801 и др.
На пазара се предлага широка гама
от възможности по отношение на
кабелите и съответните конектори за приложения в промишлени условия. POF (Plastic Optical Fiber) кабелите притежават същите характеристики по отношение на преноса на
данни като Cat5e (популярно като „категория 5“) окабеляването – скорост
от 100 mbps при максимална дължина на кабела от 100 метра и възможности за лесна инсталация. HCS (Hard
Clad Silica) кабелите с покритие от
твърд силициев диоксид представляват стъклени влакна с полимерна
обвивка. Те осигуряват по-високи скорости на пренос на данни, но при тях
терминирането и инсталацията
като цяло са по-сложни.
GOF (Glass Optical Fiber) кабелите
със стъклени оптични влакна гаран-

тират най-високи скорости на
трансфер, но изискват специални
инструменти и умения за кримпване
и инсталация. Максималната дължина на GOF кабелите е от порядъка на
няколко километра. При индустриалните оптични конектори са достъпни следните стандарти: SC, ST,
FSMA, SCRJ и др.

Особености и
приложения
Важни съображения във връзка с
приложението на индустриалните
Ethernet конектори са: експлоатационните условия, на които ще бъдат
изложени, типът монтаж, необходимо ли е екраниране и т. н. Конекторите от типа RJ45 (познати и като
8P8C – 8 позиции 8 контакта) са найпопулярната технология при Ethernet
мрежите. Такива конектори са достъпни за повечето категории
Ethernet кабели, включително CAT 5e,
CAT 6 и др. Те разполагат с възможности за лесно съединяване и разединяване, което ги прави предпочитано решение не само за офис приложения, но и във все повече мрежи
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за процесен контрол и индустриална автоматизация.
Въпреки нарастващата им популярност в промишлените системи този тип конектори са подходящи за полеки експлоатационни условия, предимно в защитени
зони или в шкафове. Достъпни са варианти за 2- и 4проводниково окабеляване с класове на защита IP20 и
IP67.
M12 конекторите са предназначени за по-тежки работни условия благодарение на специалния си индустриален дизайн и здрава конструкция. Те защитават съединението от навлизане на влага и прах и го правят устойчиво на вибрации и удар. Всички тези предимства на M12
конекторите ги превръщат в по-рентабилен избор за
поддържане на високо качество и надеждност на комуникацията в мрежите за индустриална автоматизация.
Стандартът M12 е достъпен в 3 различни конфигурации за индустриални Ethernet приложения: 4 пина код D, 8
пина код А и 8 пина код X. Конекторите с код D са предназначени за използване само с 4-проводникови (2 двойки) индустриални Ethernet кабели. Код А конекторите са
подходящи за използване с кабели с 2 двойки или 4 двойки
(с 8 проводника) проводници. Код X е предназначен само
за екранирани индустриални Ethernet кабели с 4 двойки
проводници.
Версиите с клас на защита IP67 и IP69K са подходящи
за по-тежки индустриални приложения, включително
такива, включващи напръскване с вода, а във втория
случай – омокряне с вода под налягане. Предлагат се
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варианти с компоненти от неръждаема стомана, подходящи за силно корозивни среди. Подобно на RJ45 съединителите, конекторите M12 могат да бъдат използвани
с повечето от съществуващите категории Ethernet
кабели (включително от CAT 5 до CAT 7).
М8 конекторите с 4 пина и рейтинг IP67 също са
подходящи за индустриални Ethernet приложения. По-малкият им размер позволява на инсталаторите да внедряват мрежови комуникации при много по-ограничено пространство. Съединителите от този тип са съвместими и със спецификацията EtherCAT за Ethernet-базирани
fieldbus системи. Конфигурацията с 4 пина е подходяща
за индустриални Ethernet кабели с 2 двойки проводници.
Съвременните приложения в областта на машинното зрение, индустриалните камери и високоскоростното събиране на данни в индустриалната автоматизация изискват мрежови кабели, които са в състояние
надеждно да осъществяват пренос на данни със скорости от порядъка на 10/100 Mbps. Технологията Gigabit
Ethernet, която прави възможен бързия трансфер на информация със скорости 1-10 Gbps (гигабита в секунда),
осигурява необходимата скорост и капацитет за подобни приложения. За приложения със скорост на пренос от 1 Gbps се изискват кабели от категория 5e или
по-висока. За приложения с 10 Gbps се изискват кабели
от категория 6A или по-висока. За системи, които изискват 1 Gb комуникация (или ако са налице повече от
четири съединителни точки в канала), се препоръчва
използването на CAT 5e, CAT 6 или CAT 6A кабели заедно с по-високия рейтинг M12 конектор – код X. За приложения с 10 Gb скорост на пренос експертите препоръчват CAT 7 индустриални Ethernet кабели заедно с
M12 конектор код X. Т. нар. код X указва усъвършенстван дизайн с подобрено екраниране. Металният
държач, осигуряващ контакта, изолира всяка от двойките проводници от останалите. В допълнение, версията на M12 с кодировка X е с клас на защита IP67 и
позволява надеждна работа при ниски температури под
-20°C и високи – до 70°C.
Популярно приложение на Gigabit Ethernet технологията е в мрежи, свързани с индустриални камери. Обикновено тези камери са позиционирани в защитени зони и
не се нуждаят задължително от издръжливи M12 конектори. В такива сценарии се препоръчва използването на
RJ45 съединители с кабели от категория CAT 6.
Технологията Power-over-Ethernet (PoE) за пренос на
електроенергия по мрежови кабели постепенно набира
популярност и в индустриалните приложения. Концепцията наподобява тази при офис потребителите, но има
и някои съществени разлики. Идеята е същата – да се
използва един-единствен кабел за трансфер на данни и
енергия. Тук вместо да се подава ниско напрежение/ток
през двойките проводници, кабелът включва допълнителни габаритни проводници, специално предназначени за
захранване. Тази технология все още не е дефинирана в
стандарти, които да задават спецификации по отношение на дизайна. Ето защо на пазара са достъпни множество вариации с различен брой двойки проводници за
данни, силови проводници и типове конектори.
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Индустриални
табла
от неръждаема
стомана
Н

еобходимостта да се монтира електрооборудване в среда с повишен риск от корозия налага ползването на табла, осигуряващи по-добра защита от тези, изработени от
въглеродна стомана с покритие. Таблата от неръждаема стомана запълват тази ниша – те са по-здрави, с
по-добри антикорозионни свойства и
удовлетворяват изискванията в
множество производства. Все пак,
има общи критерии, които трябва
да се отчетат при избора на подходящото табло от неръждаема стомана за всеки отделен случай.
По определение неръждаемата
стомана е метална сплав, съдържаща поне 10,5% хром. При процеса,
известен като пасивиране, хромът
в сплавта взаимодейства с кислорода от въздуха и се образува тънък
слой хромен оксид. Този слой предпазва метала отдолу и се регенерира
спонтанно, ако повърхността бъде
надраскана. Ето защо таблата от
неръждаема стомана са с отлични
антикорозионни свойства, без за
това да е нужно да им се нанасят
покрития и бои или пък повърхността им да се обработва по какъвто и
да било начин. Поради пасивирането
по повърхността на тази стомана
не се наблюдава образуването на
ръжда, което е нещо обичайно при
обикновените стомани от желязо-
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въглеродни сплави. Ако обаче пасивиращият слой се разруши дотолкова,
че вече да не е възможно възстановяването му, то тогава корозията
ще се появи под формата на точици
на съответните места с нарушено
покритие.

Класове неръждаема
стомана
Неръждаемата стомана клас AISI
304 (DIN 1.4301) съдържа 18-20%
хром и 8-10,5% никел. Това е стандартният тип неръждаема стомана, който се използва за изработката на индустриални табла и отго-

варя на изискванията в най-разнообразни производства. Ползването на
неръждаема стомана тип 304 не се
препоръчва на открито, в близост
до големи соленоводни басейни, където съдържащата се в атмосферните водни пари сол може да влезе във
взаимодействие с повърхността на
таблото. Според общоприетото
правило неръждаемата стомана
тип 304 не бива да се ползва на помалко от 8-10 километра от морския бряг, но реалното разстояние,
при което съществува риск от корозия, зависи от особеностите на
местния климат. В региони със сту-
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ден климат често против заледяване се разпръскват хлорсъдържащи
соли, които също могат да доведат
до значителна питингова корозия
(във вид на отделни точки) по
повърхността на неръждаема стомана тип 304. Поради това в такива условия не се препоръчва ползването на този тип стомана, освен
ако не се извършва редовно почистване.
Много от недостатъците на
неръждаемата стомана клас 304 не
се наблюдават при втората по разпространение неръждаема стомана
клас AISI 316 (DIN 1.4401). Обикновено тя е с 25-35% по-скъпа от клас
304, има по-високо съдържание на
никел, а допълнително съдържа и
молибден (2-3%). Молибденът осигурява по-добра устойчивост срещу
питинговата корозия и корозията в
процепи, особено в среда с повишено съдържание на хлориди. Стоманата тип 304 запазва корозионна устойчивост под въздействието на
вода, съдържаща хлориди до 100
ppm, а при тип 316 устойчивостта се запазва и при вода с до 1000
ppm хлориди. Често се приема, че
стоманата тип 316 е от морски
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клас, но тя не може да издържи на
продължителното въздействие на
морската вода (със съдържание на
хлориди 19 000 ppm), макар и да е
приемлива, ако въздействието е
ограничено до случайно опръскване.
Редица тежки експлоатационни условия, например в тесни пространства със слаба циркулация на въздуха, по-висока киселинност или високи температури, могат да наложат
избора на друг тип стомана, съответстваща на по-строги стандарти.

Повърхностна обработка
на неръждаемата
стомана
Тъй като металните повърхности се подлагат на обработка, средната им грапавост намалява, което
подобрява корозионната устойчивост на металите. На логаритмична скала зависимостта на скоростта на корозия от грапавостта се
запазва постоянна при размер на
грапавините до около 0,5 микрона.
Всяко увеличение над 0,5 мm влияе
силно върху корозионната устойчивост. Като се има предвид това,
става ясно защо неръждаемата

стомана за индустриални изделия,
включително и за табла, е студено
валцована с два вида повърхностна
обработка – полиране до огледален
блясък и обикновено полиране, само
от едната или и от двете страни.
И при двата вида повърхностна
обработка грапавостта е такава,
че да осигурява приемлива корозионна устойчивост.
Освен качеството на повърхностната обработка значително влияние върху корозионната устойчивост оказва и ориентацията на
зърната в кристалографската структура на неръждаемата стомана. При
вертикална ориентация почистването на повърхността става по-лесно,
тъй като заради гравитацията
дъждовната или промивната вода ще
тече успоредно на формираните от
зърната линии. И обратно, при хоризонтална ориентация на тези линии
по тях могат да се задържат замърсители, което би ускорило процеса
на корозия.

Приложения
Таблата от неръждаема стомана
тип 304 намират широко приложение в хранително-вкусовата промиш-
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леност, тъй като около тях, а и самите те могат да се мият често
без опасения, че ще се появи ръжда.
Издържат и на благоприятстващите корозията свойства на киселините в месата, млякото, плодовете и
зеленчуците, поради което в такива
табла е много подходящо да се монтира техниката за управление на
оборудването в преработвателните заводи. Макар че таблата от
неръждаема стомана тип 304 са
достатъчно надеждни в условията
на редица технологични процеси в
хранително-вкусовата промишленост, ако в дадената среда съдържанието на хлориди е твърде високо
или пък за миене се ползват силно
корозионни разтвори, то може да се
наложи да се ползват табла от
неръждаема стомана от по-висок
клас.
По принцип таблата от неръждаема стомана тип 316 са по-надеждни в среда на агресивни химически
въздействия в сравнение с тези от
други типове стомана. Основното
изключение от това правило е устойчивостта срещу киселините на азота, използвани главно за производството на торове, фармацевтични
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изделия, фунгициди и експлозиви. Ползват се също и за производството
на синтетични влакна и полимери,
както и при третирането на води.
Всички типове неръждаема стомана
са донякъде устойчиви срещу въздействието на азотната киселина, но в
производства, в които нейни разновидности и разтвори са основен
реагент, обикновено се предпочитат табла от стомана тип 304,
която е по-устойчива конкретно
спрямо тази киселина. Макар и
неръждаемата стомана да се самопасивира по естествен път, силната окислителна способност на азотната киселина често се използва, за
да катализира пасивирането, като
по този начин се повишава корозионната устойчивост на тези типове стомана.
Неръждаемата стомана е изключително подходяща за приложение в
инсталациите за пречистване на
питейна вода и за третиране на
отпадъчни води. В повечето от тези
случаи неръждаемата стомана тип
304 е подходяща, но в някои пречиствателни станции за дезинфекция
на водата се използва газообразен
хлор, а след това за премахване на

остатъчния хлор се употребява серен диоксид. В комбинация с естествената влага в помещенията
тези газове оказват силно корозионно действие върху неръждаемата
стомана, поради което се налага
ползването на друг тип – клас AISI
316L (DIN 1.4404) – с повишена устойчивост. В някои случаи с цел да
се щади околната среда и да се намали ползването на химикали пречиствателните станции преминават
към ултравиолетово (UV) обеззаразяване на водата. При тази технология спокойно може да се използва
неръждаема стомана 304, тъй като
около таблото няма агресивни химични вещества.
Тъй като неръждаемите стомани
тип 316 са значително по-устойчиви на въздействието на разтвори на
сярната киселина (с концентрация
<10%) и на съдържащи сяра газове, то
таблата, изработени от тях, често
се ползват в производства, където
тези вещества обичайно се срещат.
Така е например в много предприятия
на целулозно-хартиената промишленост.
Голямата част от целулозата в
тези предприятия се произвежда или

септември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

електроапаратура
по механичен, или по химичен метод.
При механичния метод (използван за
производството на по-нискокачествена хартия, като например вестникарската) под въздействието на
парата, налягането и високите температури дървесината се разгражда,
докато стане на влакна. Неръждаемата стомана тип 304 обикновено
е достатъчно добра за ползване при
тези процеси в производството на
хартия. По-висококачествена целулоза се произвежда по химични методи
– например по крафт (сулфатна) или
сулфитна технология, в които се
използват концентрирани разтвори
на силно корозионни химични вещества, а за тях вече е необходима
неръждаема стомана тип 316. Ако
от целулозата ще се произвежда
бяла хартия, тя се подлага на избелване с хлорни разтвори – още една
сериозна причина, поради която използването на стомана тип 316
става още по-задължително.
Серосъдържащите съединения намират приложение далеч не само в
целулозно-хартиената промишленост. Те са с ключово значение и в
други индустриални технологии
като например вулканизацията при
производството на каучук, а също
така и в процесите за производство
на бои, барут, инсектициди, дезинфектанти и пластмаси. При всички
тях таблата от неръждаема стомана тип 316 са много подходящи.
Поради повишената й устойчивост на въздействието на хлориди,
неръждаемата стомана тип 316, е
предпочитаният материал в хранително-вкусовата промишленост,
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където таблата могат да са в контакт със силно киселинни вещества
и с концентрирани хлорсъдържащи
соли. Табла от същата тази стомана се препоръчват и за морски приложения – монтират се на кораби и
на платформи за добив на изкопаеми
горива. Съвсем естествено те се
ползват и в мините за добив на сол
и навсякъде, където концентрацията
на хлориди е висока или повърхността на таблото е непрекъснато изложена на въздействието на корозионна среда.
Важно е да се отбележи, че нито
неръждаемата стомана тип 304,
нито тип 316 може да издържа на
химична корозия, причинена от солна киселина. Тази киселина унищожава пасивиращия слой и металната
повърхност остава без защитата
си.

Фактори, влияещи върху
корозията
Често е трудно да се предвиди как
точно ще се развие корозията на
метала в дадена среда. Сред факторите, които влияят върху корозията,
са концентрацията и pH на корозионния агент, както и температурата на околната среда. Най-общо казано, неръждаемите стомани ще
корозират под въздействието на
силни киселини или основи, но резултатът (степента на увреденост)
от тази корозия като цяло зависи от
температурата, при която се е развивал процесът.
Климатичните условия в отделния регион също могат да окажат
значително влияние върху специфика-
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та на корозията. Както беше споменато по-горе, в крайбрежните зони
има доста повече соли във въздушните водни пари, които могат да
бъдат отнесени на големи разстояния от силни ветрове. Трябва да се
имат предвид не само общите климатични условия на региона, а така
също и особеностите на микроклимата на конкретното място, където ще се монтира таблото. Никъде
другаде това не важи в такава сила,
както в райони със студен климат,
където редовно се ползват препарати против заледяване. Точно както
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ветровете могат да отнесат
съдържащите соли водни пари от
морето, така те могат и да издигнат в по-горните слоеве на атмосферата и да разнесат на значително разстояние замърсителите на
въздуха от гъстонаселени градски
райони с огромен автомобилен трафик.
Главната задача на индустриалното табло е защитата на електрониката вътре в него. Затова е добре то да се монтира там, където
няма да се намокри. Понякога като
решение на този проблем се предприема покриване на таблото с нещо,
което да го предпазва, или поставянето му под стреха, като се счита,
че така то няма да се увреди от вода
и/или лед. От друга страна обаче,
при така създадения микроклимат
няма възможност дъждовната вода
да отмива замърсителите. По-високата влажност и липсата на вентилация също могат да оказват влияние. Без редовно почистване корозията може да е значителна.
Важно е също така да се прави
разлика между устойчивостта на
метала срещу корозия, появила се
вследствие на продължителен кон-
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такт с корозионния агент, и срещу
корозия, която е резултат от епизодичен или случаен контакт. Например при производството на храни с
високо съдържание на хлориди, които са в пряк контакт с металната
повърхност, ще се наложи използването на стомана от по-висок клас в
сравнение с тази за електрическите табла, за които е малко вероятно да бъдат в пряк контакт с корозионен агент. Отделен въпрос са корозионните газове, които създават
други, различни проблеми, свързани
с това, че се разпространяват лесно и подлагат на непрекъсната корозия всякакви метали в работната
среда.

Допълнителни
предимства на
таблата от неръждаема
стомана
В допълнение към по-добрата си
устойчивост срещу корозия, таблата от неръждаема стомана се отличават и с по-добри хигиенни свойства в сравнение с тези от въглеродна стомана. Бактерии и микроорганизми по-трудно се закрепят и
размножават върху неръждаема сто-

мана (при условие че повърхността
е обработена и полирана както трябва), а освен това нейната гладка и
твърда повърхност позволява по-лесно и по-цялостно измиване.
Таблата от неръждаема стомана
имат и други предимства пред тези
от въглеродна стомана, дължащи се
на самите физически свойства на
материала. По-доброто съотношение якост/тегло на неръждаемата
стомана дава възможност за изработването на по-големи табла с повисока якост. Освен това по-високата твърдост на неръждаемата стомана осигурява по-добра устойчивост срещу механични въздействия.
Като се отчетат всички разходи
по време на целия срок на експлоатация – за поддръжка, ремонти и др. –
то сумата за едно табло от
неръждаема стомана може да се окаже равна или в някои случаи дори и
по-малка от тази за табло от въглеродна стомана. Макар и разходът за
закупуване на табло от неръждаема
стомана да е по-голям, отколкото в
другия случай, това често се компенсира от по-ниските му разходи за
поддръжка и по-дългия му срок на експлоатация.
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платена публикация

Доев ООД: Печелим доверието на
големите световни марки чрез класна
хидравлика и качествени масла
Формулата за оптималното производство на пластмасови изделия е съчетание
от изряден контрол на производствения
процес, надеждни хидравлични машини и
качествени смазочни продукти за тях.
Това показва 30-годишният опит на фирма Доев ООД - един от малкото производители на полимерни изделия у нас, който има собствено инструментално производство и е доставчик на редица големи международни компании. Когато видят, че производството работи с шприцмашини Wittmann Battenfeld, чието надеждно функциониране пък е резултат
от използването на хидравлични масла
MobilTM, големите компании ни се доверяват, казва Никола Доев - основател и управител на компанията.

Никола Доев

Собствено инструментално
производство
Фирма Доев е уникална с няколко особености, една от които е собственото й
инструменталното производство. Семейната фирма е основана преди 30 години от Никола Доев, който има десетилетен опит в направата на шприц-инструменти. Фирмата е една от малкото в
сферата на полимерните изделия, която
сама произвежда инструментите си.
Това позволява на Доев да "затвори" целия цикъл на създаване на едно пластмасово изделие: клиентът може да отиде
със собствен проект, на база на който се
изработват инструментите за шприцоване, а след това чрез тях се произвеждат и самите полимерни изделия. Собствена контролна лаборатория проверява
параметрите, качеството, функционалността на детайлите и тяхното съответствие с първоначално заложения образец.
"Основният ни принцип на работа е оптималното производство - не максимално," казва Никола Доев.
Качеството е приоритет. Затова машините са само немски, австрийски и японски.
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Самите шприц-машини са само от реномирания
производител
Wittmann
Battenfeld, казва Доев. Марката има огромно значение за доверието на големите чуждестранни възложители.

Ясен Щерев

Доверието на големите
Когато видят, че работим с Wittmann
Battenfeld, големите международни компании добиват увереност, че можем да
произведем качествено и навременно изделията за тях, казва Доев. Фирми като
Liebherr, LEM България, AXXON България,
Mexxon избират местните си партньори крайно предпазливо. "Минаваме през
два, през три одита. Проверяват всичко:
производство, ОТК, финанси", споделя основателят на фирмата. Спокоен е, че може да достави заявените изделия срочно,
качествено и на добра цена.

Милиони часове
безпроблемна работа
В цеха за производство на пластмасови
изделия на Доев има модерни роботизирани шприц-системи, но има и машини на
възраст 14-15 години, които не само продължават да работят, но и работят безаварийно. Ключът към дълготрайността им, според мениджъра, е в качествените хидравлични масла. Те са препоръчани от самия производител.
"След някои проблеми с течове от хидравлични машини при определени клиенти се
наложи да навлезем по-дълбоко в тематиката на хидравличните масла. Изследвайки потребители, при които няма такива
проблеми, и маслата, с които работят,
установихме, че ползват маслата на
MobilTM, внасяни в България от Омникар
БГ," казва Ясен Щерев, управител на Витман Батенфелд България. "Влизайки в
контакт с фирмата научихме, че правят
и анализ на хидравлични масла. След този случай ние препоръчваме на всичките
си клиенти, които ползват хидравлични
машини, да работят с маслата на
MobilTM."

Най-важното за хидравличните системи
и тяхното функциониране е маслото да
съхранява първоначалните си качества
дълго, да запазва системата чиста и да
не прави отлагания, обяснява Димитър
Славов от Омникар БГ.

Димитър Славов

Инвестиция в ефективност
Отсъствието на течове благодарение на
качествените смазочни формули е само
един от аспектите на ефективната работа. Наред с това машините дават помалко брак, отчита Доев. Рядкост са и
рекламациите от клиенти. Лекотата на
работа означава и друго - съвсем малък
сервизен екип и крайно редки случаи на
непланирано прекъсване. Това пък гарантира навременните доставки.

За повече информация:
Димитър Славов, Мениджър
инд.продукти
Омникар БГ ЕООД
Mobile: +359886200051
E-mail: slavov@omnicar.bg
Website: www.omnicar.bg

септември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2018

63

машини

Съвременни
технологии при
абкант пресите
М

одерните абканти са много по-безопасни и не
изискват толкова много ръчна намеса, колкото листоогъващите машини в миналото. Съвременните решения
са комплексни и специално проектирани да бъдат в синхрон с динамиката на производствената среда.
Хидравличните абкант преси съвсем не са нова технология, макар че понастоящем такива машини изпълняват по-голямата част от формовъчната работа във
фабриките. Всъщност тяхното действие е просто. Тези
абканти управляват синхронизирани хидравлични цилиндри, инсталирани в C-образни рамки, които движат огъвачи на метални листове и ленти. Поток от хидравлич-
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на течност захранва цилиндрите, които движат бутала. Те от своя страна задвижват огъвачите. Това на
практика е ефективен и евтин метод за генериране на
големи сили на огъване. В миналото в управлението на
абкант пресите са се използвали крайни изключватели,
заместени в съвременните модели от ЦПУ. Благодарение на високопрецизни клапани за управление на хидравличния поток, днешните абканти осигуряват ефективна работа, висока мощност и производителност. В голяма част от конструкциите тези клапани са монтирани
директно върху хидравличните цилиндри.

Хибридни решения
Хибридните листоогъващи машини днес са сред найпопулярните решения. При хидравличното задвижване,
когато регулаторът на помпата се завърти в едната
посока, огъващото устройство се спуска надолу, а когато регулаторът се завърти в другата – огъвачът се
повдига. Хибридната концепция симулира сдвоени винт
и гайка. Конструкцията представлява хидравлична помпа с двупосочен ход, чието действие се управлява от
сервомотор. При хибридните версии не се използва
трифазен променливотоков двигател, който да вдига
шум непрекъснато, независимо, че се налага да управлява огъвача само от време на време. В съвременните
варианти моторът подава тяга към огъвача само когато ЦПУ зададе такава команда.
Сред предимствата на тази конфигурация са краткото време за реакция, минимизираното влагане на тръбни
системи в конструкцията, които са податливи на разкъсване при високи работни налягания, високите скорости на огъване и високата ефективност и производителност. Сред особеностите на хибридните абканти е значително по-високата им цена.
Електрическите абкант преси също отбелязват значителен пробив на пазара през последните години. Много
производители свързват електрическия елемент с директното задвижване на абканта. При тези електрически
устройства сферична винтова система, която разчита
на рециркулационни сфери за облекчаване на триенето
вместо смазка, задвижва огъвача нагоре и надолу.
Нова технология, която помага да се увеличи капацитетът на натоварване при електрическите абканти, са
ролковите винтове. Винтовите задвижвания съдържат
множество резбовани спираловидни ролки, които се намират около резбован вал. Тази структура преобразува
ротационното движение на двигателя в линейно движе-
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ние, за да задвижва огъвача на абканта. Ролковите винтове на практика
осигуряват повече носеща повърхност за натоварванията.

Предимства на
електомеханичните преси
Сред преимуществата на електромеханичните листоогъващи машини обикновено не е скоростта, а
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факторът на ускоряване. Абкантите
типично могат да ускоряват само с
определена стъпка. При електрическия абкант факторът на ускорение
може да бъде многократно увеличен.
Някои производители използват
двойни задвижвания за електрическите абканти – едно устройство за
бърз подход към листа или лентата
и второ – за огъване. Това позволява

настройване на сферичните и ролковите винтове в конструкцията за
различни приложения.
Има и други начини за превръщане
на малко усилие в голям натиск на
огъване. Такива са т. нар. блок-полиспаст задвижвания (block-and-tackle
drives). Спирачките за автомобилни
колани са пример за подобен механизъм, който може да се нарече и
електрическо задвижване с едностранно действие. При абкант пресите с такова задвижване огъвачът се
движи само в една посока, което има
дадени предимства. Тъй като това
е система с еднопосочно движение,
тя може да бъде по-малко сложна и
по-евтина. Освен това се минимизира времето за връщане от долната
част на удара/хода, след като сервомоторът бъде изключен и огъвачът
се завърне в изходно положение.
Много от ремъчните или блок-полиспаст задвижвания разпределят
натоварването на огъване по цялата дължина на огъващото устройство. Всеки път, когато ремъкът се
заклини в блока, се получава десеткратно намаляване на предавателното отношение. Това може значително да увеличи ефективността на
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електрическите в сравнение с хидравличните абканти.
Слабото място на електрическите модели е по-малкият тонаж. При
конвенционалните машини на пазара
преобладава сегментът оборудване
в диапазона от 100 тона или по-малко – електрически и хибриден тип абканти. При по-голям тонаж електрическият абкант консумира твърде
много енергия, за да генерира силата, необходима за изпълнение на задачата. От тази точка нататък всякакво енергоспестяване, което електрическият абкант генерира в сравнение с хидравличния, е пренебрежимо.
За прехвърляне на силата от задвижването върху огъвача са разработени три основни механични концепции: централно задвижване (central
drive), сдвоено задвижване (dual drive)
и разпределено задвижване (distributed drive).

Възможности за
управление
Централното задвижване е порентабилно и по-опростено. То се
ограничава основно до огъване в центъра или близо до центъра на детай-
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ла. При системи с централно задвижване не са налице възможности за
компенсиране. Единичната задвижваща система осигурява известно предимство при деформацията на машината. Ако огъвачът натиска надолу
в центъра на горния лъч и долният
лъч се подпира на страничните рамки, се получава следа от деформация
в центъра на сгъвката.
При системите със сдвоено задвижване, което днес е конвенционална технология в металообработката, натискането на огъвача надолу
изисква компенсиране на огъването
в центъра на машината.
Разпределеното задвижване е
хибриден вариант между централното и сдвоеното задвижване, в което задвижващите цилиндри са преместени леко встрани на машината. Това създава паралелна компенсация на деформацията. Възможно е
малко компенсиране на гъвкавостта
в зависимост от това, къде се намира огъващото устройство. С разпределеното задвижване натоварването се разпростира върху целия
огъвач. На практика в резултат не
се получава никакво отклонение на
огъвача.

Интерфейс човек-машина
Съвременните възможности при
управлението на листоогъващите
машини позволяват дори оператори
с ограничен опит да следват последователностите на огъване на монитора на машината и да произведат детайл с няколко сгъвки за минимален период от време.
Модерните управления улесняват
и програмирането на листоогъвачните операции. Макар че има логика
работните програми да се съставят
офлайн далеч от машината, в много
съвременни предприятия това се
прави на самия абкант. Операторът
зарежда параметрите на заданието
и след това прокарва пръста си по
екрана, за да въведе формата на детайла. Софтуерът за управление разпознава формата и генерира последователностите от огъвачни операции, нужни за нейното създаване.
Единственото, което остава да се
направи, е да се зададе номер на детайла за съответната задача. Не се
налага изчисляване скоростта на
огъване, допустимостта на сгъвката или правилната височина на
гърба. Когато програмата веднъж е
генерирана, операторът е необходи-
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мо само да следва инструкциите.
Технологиите при модерните абканти са се развили така, че да се справят и с необходимостта от бързо
завъртане на детайлите при огъване.

Настройка на леглата
(призмите) и
инструментите
Чрез настройката на призмите и
инструменталната екипировка се
компенсира огъването на цялата машина. Повечето съвременни машини
разполагат с някакво механично устройство за такава компенсация. При
увеличаване на натоварването за
компенсиране най-често се използват
клинове и хидравлични цилиндри. При
системите със затворен цикъл CNC
управлението следи за равномерността на натоварването и огъването.
Времето за настройка на повечето абканти е равно на времето за
смяна на инструмента. Ако приемем,
че дадена програма е създадена офлайн или че задачата се изпълнява
повторно, то работата на абканта
трябва да бъде прекъсвана, само когато операторът подменя инструментите за следващата задача.
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Най-рентабилното решение при
нужда от бърза смяна на инструментите е използването на инструментална екипировка, пригодена за лесно поставяне и изваждане от огъвача. Най-често използвани за целта са
инструментите, които са снабдени
с бутон или клик-механизъм за захващане.
Бутонът в предната част на инструмента го предпазва от изпадане от огъвача. Хидравличният цилиндър не само затяга инструмента,
но и го намества и притиска към
леглото му. Наместването и притискането се правят едновременно.
Високопрецизната настройка се прави много бързо. При т. нар. клик-механизми има ограничения в теглото
на инструмента, който може да бъде
захванат с един клик-сегмент. Найчесто се използват инструменти,
съставени от различни сегменти,
които се захващат поотделно, за да
се разпредели равномерно теглото.

Автоматична смяна на
инструмента и корекция
на ъгъла
Автоматичната смяна на инструменти е възможна при много съвре-

менни модели абканти. Тази технология има голямо въздействие върху
ефективността на операциите в
производствените предприятия.
Основното предимството е, че смяната на инструмента се случва, докато операторът изпълнява други
задачи. Обикновено той трябва да
вземе няколко планки, да спре и да
започне работа, да погледне документацията, да постави щифтове и
опори и т. н. Докато операторът
прави това, смяната на инструмента се извършва автоматично, пестейки значително количество време.
Най-сложната задача при работа
с листоогъващи машини обикновено
са настройките за изработка на
различните детайли. След като машината бъде настроена, на практика почти всеки може да работи с нея,
следвайки инструкциите. Съвременните контролери показват необходимите работни последователности за изработката на различните
детайли. По-съвременните модели
машини могат да визуализират дори
видеоизображение на огъвача на монитор пред лицето на оператора.
Абкантите, които имат опция за
автоматична смяна на инструмен-
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тите, се доставят с различни видове магазини за инструменталната екипировка. Някои от тях се намират в
задната част на конструкцията, други са разположени
отстрани на абканта. При трети магазинът се намира
зад прозореца за огъване, но по протежение на рамката.
Тези различни варианти създават конструкции с различни размери.
Възможностите за автоматична ъглова корекция се
отнасят до пружинния ефект, който възниква при някои
трудно огъваеми материали. Предимството на системите, които позволяват такава корекция, се състои в
това, че операторът не е необходимо да губи време,
опитвайки се ръчно да постигнете желания ъгъл на огъване. Няма нужда от повтарящи се цикли на огъване и
освобождаване при опитите за постигане на този ъгъл.
При абкантите с такъв тип корекция на ъгъла огъвачът вкарва листа ламарина в призма (матрица). Независимо от това дали ударът е дълъг или къс, дали V-образната призма е с голям или по-малък размер, както и
дали материалът е с малка или по-голяма дебелина, детайлът се огъва на нужния ъгъл. Когато огъвачът се
освободи и отдръпне, листовият материал се отпуска и
пружинният ефект обикновено оказва негативно влияние върху сгъвката. Чрез лазери и/ли сензори текущият
ъгъл може да бъде измерен, а софтуерът за управление
да определи точно какъв вторичен удар (restrike) е необходим за постигане на желания ъгъл. Обикновено след вторичното огъване детайлът вече отговаря на спецификациите на клиента.

Оптимизация на скоростта на огъване
и удара
Скоростта на огъване днес е гореща тема в много
производствени предприятия. Един конвенционален
съвременен абкант с 5- до 10-годишна технология може
да направи около 600 сгъвки на час, ако работи с максимална скорост. Високодинамични преси като електрическите абканти могат да направят до 900 сгъвки на час.
Важно е да се отбележи, че при типичните листоогъващи програми машината огъва само през определена част от работното време, например 20 процента
от една работна смяна. Да разгледаме примерна партида от 25 детайла. Необходими са около пет минути за
настройка, пет секунди за избор и поставяне на детайла, пет секунди за огъване, пет секунди за преместване, пет секунди за последващо огъване, докато детайлът най-накрая е готов. Общото време за производство може да бъде 20 минути, но времето за огъване на практика да е само шест минути, което е около
30% от общото време. В такъв случай къде е предимството на високата скорост на работа? То се проявява най-общо при работа с малки и леки детайли. Когато
детайлите станат по-големи обаче, може да отнеме
няколко минути, за да се обърнат и подготвят за последващо огъване. Дори предприятието да разполага с
високоскоростна машина, производителността може
да е сведена до минимум поради допълнителното време за боравене с материала. Ето защо скоростта е
необходимо да бъде съобразена с вида на детайлите,
които ще се произвеждат.
Оптимизирането на удара е следващата важна дискусионна точка в технологията за огъване. Абкантът може
да работи с дадена максимална скорост, преди да започне да се губи точността и качеството на продукцията.
В някои европейски страни листоогъващите машини не
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могат да преминават определени
прагове при скоростта поради съображения за безопасност. Решението
е да се работи с фиксирана скорост
и да се приложат технологии за оптимизиране с цел да се увеличи броят на сгъвките за единица време. С
фокус върху оптимизирането на ударите днес се произвеждат абкант
преси, които могат да достигнат до
1000 сгъвки на час без увеличаване
скоростта на машината.
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Конструкция на детайлите
CAD системите дават широки
възможности при проектирането на
детайли. В съвременната металообработка се смята, че ако CAD платформата позволява изработката на
даден детайл със специфични особености и параметри, то това трябва
да е възможно и на практика. Можем
да вземем за пример поставянето на
отвор в компютърния модел на даден
детайл, който е прекалено близо до

линията на огъване. На практика този
потенциален проблем при изработката с абкант може да бъде решен с
въртящ се V-образен комплект призми (матрици). Ротационните опори
на матрицата позволяват процесът
на огъване да наподобява просто
сгъване на лист. Резултатът е чиста сгъвка, тъй като листовият материал е стабилен и неподвижен по
време на целия процес на огъване. С
инструменти от този тип се постига висока точност, тъй като не позволяват на детайла да се движи в
матрицата.
Другият вариант е въпросът да се
разреши още на софтуерно ниво. Софтуерът за проектиране може да
идентифицира потенциални дефекти
при всяка конфигурация, така че конструкторът на детайла да избере
най-подходящата с цел предотвратяване на евентуален проблем. С помощта на информацията от CAD платформата един опитен конструктор
може да предложи да бъде направено
например освобождаващо изрязване в
линията на огъване. Такъв процеп елиминира деформацията още преди детайлът да се отзове в производствения цех.
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Механична
обработка
на инженерни
пластмаси
О

т технически пластмаси могат да се произвеждат различни
стабилни, функционални и високоиздръжливи компоненти и детайли
чрез използване на специално оборудване и техники за обработка. Общият термин механична обработка на
пластмаси предполага, че всички
видове инженерни пластмаси могат
да се обработват с еднакви параметри и инструменти. От друга
страна, при металообработката се
прави съществена разлика между инструменталната екипировка и параметрите за обработка на алуминий,
стомана, неръждаема стомана и т.
н. Аналогично, прецизна оценка на индивидуалните характеристики на
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пластмасовите материали е важно
да бъде извършена преди обработката им с цел подбора на най-подходящ метод или технология, както и
на работни параметри и инструментални средства за обработване.
Специфичните свойства на пластмасите имат решаващо влияние
върху тяхната способност за обработка. Инженерните пластмасови
материали могат да бъдат класифицирани в различни групи: аморфни термопластични материали;
частичнo кристални термопластични материали; термопластични материали, подсилени с влакна;
термопластични материали, подсилени с тъкани; PTFE (тефлонови) модифицирани термопластични материали и др.

Преимущества и
ограничения
В сравнение с металите, техническите пластмаси предлагат широка гама от предимства, въпреки че
трябва да се вземат предвид и редица ограничения. По принцип използването на пластмаси е възможно в
области, където се изисква специфично съотношение между тегло и здравина в полза на олекотената конструкция. Пластмасата предлага аналог
на метала и редица други материали за изработка на различни компоненти и изделия, макар че при работата със стъкло или дърво например
обикновено се налагат съществени
промени в конструкцията на детайлите.
Сред предимствата на техничес-
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дане.
Полученото налягане в процеса на
екструдиране предизвиква движение
на срязване в потока на пластмасовата стопилка. Полуфабрикатите,
излизащи от инструмента, бавно се
охлаждат в посока от външния слой
към центъра. Лошата термична проводимост на пластмасите води до
различни скорости на охлаждане.
Докато външните стени на полуфабриката вече са се втвърдили,
центърът все още съдържа пластмаса в течно или разтопено състояние.
Пластмасите са предмет на типично за този вид материал свиване. По
време на охлаждащата фаза свиването на пластичния център бива
възпрепятствано от втвърдения
граничен слой.

Инструменти и машини
за обработка на
пластмаси
ките пластмаси в сравнение с металите са: тяхната ниска
плътност; доброто заглушаване на
шума и вибрациите; електрическата изолация или регулируема проводимост; добрата химическа устойчивост, както и възможностите за
по-голяма свобода при дизайна и
проектирането. Основни преимущества на инженерните пластмасови
материали са и: пропускливостта
към електромагнитни вълни; много
добрата устойчивост на корозия;
термичната изолация и множеството възможни модификации за специфични приложения.
Ограничения на тези материали в
сравнение с металите са: относително ниското термично съпротивление; по-голямото термично разширение; по-лошите механични характеристики и по-ниското съпротивление на плъзгане.
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Роля на технологията за
екструдиране
Производствените процеси, особено екструдирането на полуфабрикати, оказват влияние върху свойствата и обработваемостта на
материала. Пластмасови полуфабрикати от PTFE (политетрафлуоретилен или тефлон) и полиамиди могат
да бъдат произведени чрез пресоване и синтероване. Ключова технология за обработка на други термопластични материали е процесът на
екструзия. В този процес на оформяне материалът се стопява, нагнетява се в цилиндър чрез винтов конвейер и се хомогенизира. Използвайки налягането, възникващо в цилиндъра, и подходяща инструментална
екипировка, полуфабрикати се произвеждат под формата на листове,
цилиндрични заготовки и тръби и се
калибрират чрез система за охлаж-

Машинната обработка (определена съгласно DIN 8580) е най-бързият
и най-икономичен начин за производство на прецизни компоненти, особено в малки обеми. С помощта на
механична обработка могат да
бъдат постигнати много тесни допуски при размерите на изделията.
За машинната обработка на полуфабрикати от пластмаси могат
да се използват конвенционални машини от дървообработващата и металообработващата промишленост с инструменти от високоскоростна стомана (HSS). По принцип
ъгълът на режещия ръб на инструментите трябва да е такъв, какъвто е за обработка на алуминий. Някои специалисти обаче препоръчват
използването на специални инструменти за пластмаса с по-остър ъгъл
на клина. Закалени стоманени инструменти не е препоръчително да се
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използват за обработка на подсилени пластмаси поради късите времена на очакване и дългите времена на
обработка. В този случай се препоръчва използването на инструменти от волфрамов карбид, керамика или диамант. Аналогично, циркулярните триони, снабдени с дискове с карбидни режещи пластини,
са идеални за рязане на пластмаси.
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Рязане
Пластмасите могат да бъдат
изрязвани с лентов трион или циркуляр. Изборът зависи от формата на
заготовката. Най-общо казано, найголямата опасност за увреждането
на материала идва от топлината,
генерирана от инструменталната
екипировка при обработката на пластмаси. По тази причина за всяка

форма и материал трябва да се използва специално избран режещ инструмент.
Лентовите триони са най-подходящи за рязане на кръгли пръти и
тръби. Препоръчително е да се използват опорни клинове, както и достатъчно остри и добре настроени
триони. Сред предимствата на лентовите триони са: добро отстраняване на стружки; избягване на голямо триене между режещите
повърхности и материала, както и
прекомерно топлинно натрупване;
избягване на блокирането на ножовете.
Топлината, генерирана при рязането, се разсейва благодарение на
дългата режеща повърхност. Лентовите триони позволяват гъвкаво
приложение за прави, непрекъснати
или нестандартни разфасовки. Друго предимство е, че лентата за рязане води до добро качество на среза.
Циркулярите са подходящи главно
за рязане на плочи по размер с прави
отрязани ръбове. Стационарните
циркулярни триони могат да се използват с достатъчно мощен двигател за разфасоване на плочи с дебе-
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лина до около 10 см. Циркулярните
дискове трябва да бъдат изработени от закален метал. При рязане с
циркуляр трябва да се използва достатъчно ниво на подаване, както и
адекватна хлабина на рязане. Сред
предимствата на метода са: добро
отстраняване на стружки; избягване залепването на режещия диск;
избягване прегряването на пластмасата при рязане; добро качество на
среза.

Струговане
Пластмасите могат да се обработват и на конвенционални стругове. За оптимални резултати е
препоръчително да се използват специфични режещи ножове за пластмаса. Препоръчва се използването на
инструменти с малки радиуси на
режещия ръб, финишен режещ ръб с
широк нос за високи изисквания към
повърхностите и ножове с геометрия на рязане за обработка на гъвкави детайли. Също така трябва да се
избират благоприятни геометрии за
фиксиране и специална геометрия на
длетата за отделяне. Основни предимства на технологията са оптималните повърхности без резки и
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редуцирано натрупване на материала.
При струговане на инженерни пластмаси трябва да се избере висока
скорост на рязане и дълбочина на
рязане най-малко 0,5 мм. Сгъстеният
въздух е подходящ за охлаждане. Поради ниската твърдост на пластмасите понякога се налага да се използва люнет. Целта е стабилизиране
на компонента и избягване на деформацията му.
Някои от останалите преимущества на метода са: добро охлаждане
на материала, избягване натрупването на стружки, чието количество
може да нарасне значително при някои видове пластмаси; предотвратяване на заклинването и завъртането около струговата част на острието.

Фрезоване
Пластмасите могат също и да се
фрезоват на обикновени обработващи центрове. Това трябва да се извършва обаче само с инструменти с
достатъчно пространство за
стружки, за да се гарантира надеждното им отделяне и да се предотврати прегряването. Подходящи за

фрезоване на термопластични материали са: шлицеви фрези, фрезерни
резци, цилиндрични фрези, както и
стандартни режещи инструменти.
Предимствата включват едновременно оптимална висока производителност и добро отстраняване на
стружки. Препоръчва се да се използват високи скорости на рязане,
средни подавания и добро закрепване. Тънките обработвани детайли
могат да бъдат закрепени с помощта на смукателно приспособление
или двустранна залепваща лента
върху масата на рутера. За плоски
повърхности челното фрезоване е
по-икономично от периферното фрезоване. По време на периферно фрезоване инструментите не трябва да
имат повече от два режещи ръба, за
да се сведат до минимум вибрациите, причинени от по-голям брой режещи ръбове, и размерите на стружките трябва да са адекватни. Постепенното (стъпково) фрезоване се
препоръчва, когато се налага да се
избягва натрупването на топлина.
По-добри фрезови повърхности
могат да бъдат постигнати чрез
избиране на нисък ъгъл на стружкоотделяне при повърхностно фрезова-
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не. Оптимална ефективност на рязане и качество на повърхността
могат да се постигнат с единични
инструменти за рязане. Фрезоването „надолу“ е за предпочитане пред
стандартното фрезоване.

Пробиване
При пробиване на пластмасови
компоненти трябва да се избере
подходящ метод, за да се избегнат
различни дефекти. В противен случай
съществува опасност от счупване,
разкъсване, прегряване или изменения
на размерите на пробиваните отвори. При пробиване трябва да се
обърне специално внимание на изолационните характеристики на пластмасата. Те могат да доведат (особено при полукристалните пластмаси) до бързо загряване по време на
процеса на пробиване, по-специално
ако дълбочината на пробиване е поголяма от два пъти диаметъра. Това
може да причини т. нар. „размазване“ на свредлото и вътрешно разширяване в компонента, което да създаде напрежение на натиск в детайла
(особено при пробиване в центъра на
кръгли пръти). Нивата на механичен
стрес при пробиване могат да бъдат
достатъчно високи, за да предизвикат значително изкривяване, неточности в размерите или дори пукнатини, счупвания и пръсване на крайния компонент или заготовка. Изборът на подходящ метод за обработка на всеки специфичен материал би предотвратил това.
Обикновено добре заточените
конвенционални свредла за метал
HSS са добър вариант за пробиване
на пластмаси. Препоръчват се свредла с тесен мост (синхронизирано
пробиване), тъй като при тях има
намалено триене и се избягва натрупването на топлина. Необходимо
е също да се използва охлаждащо
средство и свредлото често да се
вади от отвора, както и да се избягва ръчното подаване с цел предотвратяване на заклинване и счупване на
инструмента.
Пробиване на отвори с малък диаметър (<2,5 см) - високоскоростните
стоманени свредла (HSS) са подходящи за тази цел. Използването на
спираловидно свредло с ъгъл на усукване от 12-25° и осигуряването на
много гладки спираловидни канали
благоприятства отклонението на
стружките. Честото вадене на
свредлото (периодично пробиване) се
препоръчва за по-добро отстранява-
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не на стружките и избягване на
термично натрупване. При компонентите с тънки стени се препоръчва използването на високи скорости на рязане, както и неутрален ъгъл
на рязане, за да се избегне заклинване в компонента и скъсване на свредлото и/ли повдигане на детайла от
инструмента.
Пробиване на отвори с голям диаметър (>2,5 см) - при пробиване на
по-големи отвори първо трябва да се
извърши предварително пробиване.
Избраният диаметър на предварително пробиване трябва да бъде не
по-голям от 2,5 см. След това пробиването се довършва с вътрешно
режещо длето.
Пробиването на дълги пръти типично се извършва само от едната
страна. При опити за пробиване,
които се срещат в средата (двустранно пробиване), могат да
възникнат неблагоприятни напрежения на опън или дори да настъпи разкъсване на материала.
В екстремни случаи или при подсилени материали е препоръчително
пробиването да се извърши при предварително загрят компонент. За да
се гарантира точността на размерите, финишната обработка се извършва при напълно изстинал детайл.

Нарязване на резби и
плоско фрезоване
При инженерните пластмаси резбите най-добре се нарязват с използване на пробиващи инструменти за
мъжки резби или фрезоване за женски резби. Двузъбните плашки избягват образуването на мустаци. Матрици не се препоръчват. В случай на
дефект е възможно пренарязване.
Метчиците често трябва да
бъдат избирани с надбавка (в зависимост от материала и диаметъра –
с приблизително стойност 0,1 мм).
Не трябва да бъде избирана надбавка, която е твърде висока, за да се
избегне смачкване на резбата.
Шепинговането и равнинното
фрезоване се определят като методи за геометрически определено
оформяне на детайли чрез стружкоотделяне за получаване на еквивалентни и повторяеми повърхности, канали или профили (профилно фрезоване). Двете процедури се различават
само по това, че при шепинговането материалът се отстранява от
обработваната повърхност под права линия. В случай на фрезоване на
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машини
Оптимално настроените машини
и правилният избор на параметри за
съответния материал осигуряват
високо качество на повърхността с
минимални грапавини и неравности.

Качество на
повърхността

равнина от друга страна, повърхността се обработва с помощта на
фрезова глава. И двата процеса са
подходящи за създаване на равномерни и гладки повърхности на полуфабрикати. Основната разлика е, че
възникват оптически различни
повърхности (повърхностна структура, гланц).

Шлифоване
При шлифоването на технически
пластмаси цялостният ефект от
рязането, обработката, движението
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и подаването има за резултат непрекъснато стружкоотделяне от
обработваната повърхност. Качеството при шлифоването зависи от:
шлайфмашината; използвания инструмент; шлифованата среда; работните параметри на процеса; материала, който трябва да бъде обработен; твърдостта/якостта на полуфабрикатите и др. Ключови работни параметри са: скорост на рязане,
ниво на скоростта на подаване,
дълбочина и ниво на напречното подаване.

За да се получи добро качество на
повърхността, обработващите инструменти трябва винаги да бъдат
заточени и остри. Износените режещи ръбове могат да доведат до повишено генериране на топлина, което да причини изкривяване и термично разширение. Инструментите
трябва да са достатъчно раздалечени, за да се гарантира, че само режещият ръб контактува с пластмасата. Безупречни финишни повърхности могат да бъдат постигнати
само при обработка на машини с
ниска вибрация.
Препоръчва се използване на темпериран материал с ниско вътрешно напрежение, притежаващ свойствата на пластмасата (термично
разширение, ниска якост, слаба топлопроводимост и т. н.). Поради ниската устойчивост на материала,
обработваният детайл трябва да е
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машини
адекватно закрепен и добре разположен върху поддържащата равнина с
цел избягване на изкривявания и грешки в размерите.
При процеси, включващи генериране на високи нива на топлина (като
пробиване), трябва да се използват
охлаждащи средства. Напреженията
на натиск не трябва да бъдат прекалено високи, тъй като в противен
случай могат да доведат до образуването на деформации и отпечатъци
по детайла. Също така трябва да се
избират подходящи параметри за
процеса на обработка. Скоростта на
подаване трябва да се поддържа на
умерени нива, като се използва висока скорост на рязане. Трябва да се
гарантира добро отстраняване на
стружките, за да се предотврати
натрупване по инструментите. Отстраняването на стружките трябва
да е равномерно от всички страни,
за да се предотврати деформация.
След фрезоване, шлайфане, пробиване, струговане или гравиране малка част от обработвания материал
остава върху обработвания компонент или неговите ръбове. Този факт
оказва отрицателно влияние върху
качеството на повърхността на
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компонента. При обработката на
пластмаси образуването на стружки зависи от особеностите на редица различни параметри. За тази цел
трябва да се избере инструментална екипировка, специфична за всеки
материал. Състоянието на инструмента е от решаващо значение.
Затъпените инструменти причиняват много по-високо ниво на топлинно натрупване и образуване на мустаци.

Отстраняване на
мустаци
Ръчното почистване е най-разпространеният метод за отстраняване. То е гъвкаво, но най-трудоемко. В
същото време трябва да се прилага
визуален контрол.
При отстраняване със струя от
абразивен материал с високо налягане, приложена по повърхността на
компонента, основно се използват
струи от пясък, стъклени мъниста
или сух лед. Тази технология предлага следните методи за повърхностна обработка: заглаждане; награпяване (матиране); премахване на замърсявания.
Криогенното премахване пред-

ставлява отстраняване на мустаци
при температури около -196°C посредством абразивни струи под налягане или обработка на компонентите във въртящи се барабани. Често
използваните охлаждащи течности
са течен кислород, течен въглероден
диоксид и сух лед. Ниските температури водят до чупливост и
твърдост на материалите.
При отстраняване на мустаци
може да се използва и открит пламък.
Съществува опасност по време на
процеса да настъпи повреда в компонента поради голямата топлина. При
отстраняване с горещ въздух мустаците се топят под въздействието
му. Това е много сигурен и контролируем процес. Повреди или изкривявания на компонентите се избягват,
когато се използва управление на
процеса, подходящо за съответния
материал. Инфрачервеното отстраняване е сравнимо с това с горещ
въздух, като вместо него за загряване се използва инфрачервен източник
на топлина. Галтоване (Rumbling/
Trovalising) се нарича процесът на обработване на компонентите заедно
с абразиви при въртене или вибриране в барабани.
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платена публикация

Високоефективни драгажни машини
ROHR-IDRECO Bagger от ИКОМА
ROHR-IDRECO Bagger GmbH,
лидер в производството на механични системи за добив на пясък и чакъл, е специализирана в разработването на плаващи
грайферни багери, верижни кофови багери
и транспортни системи. Освен ефективността при добив, и двете системи предлагат предимството на частичната или
цялостната дообработка на извлечения
продукт на борда. Изборът на подходящата машина се определя от конкретното
суровинно находище.
Плаващи грайферни багери
В зависимост от интегрираната система за транспорт на материала плаващите грайферни багери се предлагат в
следните конструктивни варианти:
- за лентов транспорт с обезводнителни
сита, инсталации за регенериране на
фин пясък или отделяне на тинята, отделяне на органичните съставки, раздробяване на грубата фракция посредством трошачки;
- за транспорт на насипни товари с директно товарене на шлеп, без подготовка или обезводняване, с опция за отделяне на грубата фракция;
- за транспорт по тръбопроводи с отсяване на грубата фракция.
При преобладаващo глинести материали отделянето на грубата фракция
може да се извърши посредством шарнирна скара със стъргалка. Скарата се
повдига, докато стъргалката прибутва материала.
Видове грайфери:
- Въжени потопяеми грайфери;
- Моторни потопяеми грайфери, опционално с работна и диагностична система.
До 80% от новите инсталации плаващи грайферни багери са оборудвани с моторни хидравлични грайфери и техният
дял непрекъснато нараства, поради множеството предимства, които предлагат
пред обикновените въжени грайфери:
• предпазване на грайфера от обръщане
чрез сензор за наклон и вградена автоматика;
• избягване на груби дънери и камъни;
• по-бързо разпознаване на проблеми (протокол за отразяване на смущения);
• бърза реакция в случай на превишаване
на граничните параметри;
• непрекъсната информация за работното състояние;
• отразяване на всички работни параметри в протокол.
Патентованата от ROHR експлоатационна и диагностична система интегрира грайфера изцяло в управлението на инсталацията, като го визуализира, гарантирайки висока степен на
автоматизация.

90

Плаващи верижни кофови багери
Плаващите верижни кофови багери
са приложими при добив от реки и езера, големина на кофата от 100 до 450
литра, дълбочина на копаене до 25 m и
производителност от 120 до 500 m3/h.
Нивото на шума на машината е в граници, позволяващи използването й в
близост до жилищни комплекси.
Верижните кофови багери могат да
се изпълнят с пресяващи машини за
обезводняване и транспортиране с плаващи ленти или за директно насипване
в шлепове.
Задвижването е с честотно регулиране, както и хидростатично задвижване.
Верижни кофови багери,
разположени на сушата
При добив от находища с дълбочина
до 14 m могат да се използват верижни
кофови багери с гъсеничен ходов механизъм. Производствената палитра понастоящем включва кофи с обем от 75
до 175 литра и средна производителност от 100 до 250 m3/h.
Основните характеристики на съвременните изпълнения верижни кофови
багери, разположени на сушата, са:
- хидростатично и задвижване с честотно регулиране на кофовата верига и гъсеничния ходов механизъм;
- материали с висока износоустойчивост на кофата;
- теглителни и гъсенични вериги с принудително маслено мазане.

Плаващи драгажни машини
Те могат да бъдат с електрическо
или дизел-електрическо задвижване, с
хидравличен добив на материала (земснаряди).
Земснарядите са приложими за извличане на инертни материали по хидравличен способ. Те са разработени на
модулен принцип с широк диапазон на
приложение. Производителност от 1000
до 3000 m3/h и дълбочина на извличането до 55 m, а при специални изпълнения
и до 100 m.
В допълнение към добивната техника
ROHR-IDRECO произвежда и шлепове с
хидрозатваряне, както и ленти (за инсталация на сухо и във вода) за транспорт
на инертните материали. Плаващи ленти в класическо изпълнение до 25 m междуосово разстояние (тип B&R), катамаранни конструкции с надлъжни поплавъци в обезопасено изпълнение (тип SWO),
както и конвенционални ленти за катамарани (тип B&R). Като специална услуга ROHR-IDRECO предлага система за анализ и планиране на добива вземайки предвид всички компоненти.

1303 София
бул. инж. Иван Иванов № 68,
ет. 3, ап. 9
тел: 02 931 0055, факс: 02 931 0099
E-mail: office@ikoma-bg.com
www.ikoma-bg.com
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механични системи

Линейна техника
за работа
в агресивни среди
С

истемите за линейно движение
са изложени на редица агресивни условия в екстремните индустриални
приложения. Внимателното специфициране и подбор на компонентите
могат да намалят рисковете, свързани с износване и повреда на системата вследствие негативното влияние на фактори от околната среда.
Критична стъпка в проектирането
на всяка механична система е именно оценката на средата, в която тя
ще оперира. Основните съображения
по отношение на дизайна включват:
температури, нива на запрашеност
и замърсяване, химически агенти,
промивни процеси, вибрации и удар,
радиация, както и всякакви други,
свързани с работната среда фактори, които могат да повлияят работата на линейната техника. При
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избора на материал, от който да
бъдат изработени компонентите на
системата за линейно задвижване,
тези ключови фактори е препоръчително да бъдат прецизно документирани на базата на актуални данни и
проучвания върху неизправности на
предходно използвани в същата среда изделия и системи.
Освен на материал за компонентите, важен е и изборът на покрития и
смазки. Съществен етап преди въвеждането на системата в експлоатация
са тестовете за устойчивост на
различни стресови натоварвания и
агресивни условия, за да се гарантира, че избраната конфигурация предполага експлоатационен цикъл и функционалност на изделието в очакваните времеви граници.
Когато приложението на линейната техника включва продължително
излагане на агресивни условия, е пре-

поръчително прилагането на т. нар.
HALT (Highly Accelerated Life Test)
тестове или ускорено изпитване за
издръжливост на системата. То
включва подлагането й на типични
стресови сценарии от работната
среда с нарастващ интензитет и
обикновено се провежда във фазата
на разработка. Целта е да се елиминират различни проблеми във връзка
с проектирането.
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Избор на компоненти
Използването на висококачествени компоненти при задвижващите
механизми може да предпази от неизправности промишленото оборудване, работещо в тежки условия.
Такива условия са ударните натоварвания, замърсяването с течности,
прах или отломки, както и екстремните температури, наличието на
вакуум, високата влажност и корозивната атмосфера. Ако изпълнителните механизми са специално създадени да издържат на тези ефекти,
то експлоатационният живот на
компонентите и оборудването като
цяло ще продължи много по-дълго.
Уеб-базирани инструменти или
мобилни приложения за оразмеряване
и селекция от ново поколение опростяват задачата за избор на подходящи компоненти и материали в
сферата на линейната техника, като
отчитат аспектите на околната
среда при дизайна на системите за
линейно движение. Тези приложения
позволяват въвеждането на ключови
параметри като натоварване на
лагера, натоварване на сферичния
болт и критична скорост на колелото например. Платформата изисква

94

и въвеждане на спецификите при условията на работната среда, които
са от решаващо значение за избора
на подходящ материал, предпазна
стратегия и схема на смазване. Сред
предварително зададените екстремни сценарии обикновено са: излагане
на химически пръски, мъгла или в досег с вода; ударно или постепенно
натоварване/ вибрация; излагане на
умерен до голям брой прахови частици; омокряне под високо налягане или
при висока температура; водно/ химическо омокряне; приложения в чисти помещения и т. н. Инструментите за избор на компоненти могат да
препоръчат специфични критерии за
избор на критични компоненти като
линейни плъзгачи например, сред които: хромирано покритие, изработка
от неръждаема стомана или пък
модел с полимерни плъзгащи лагери,
за да се отговори оптимално на условията на работната среда, зададени в приложението.

Характеристики на
компонентите
Водачите на лагерните сачми или
носещите релси, валове или алуминиеви повърхности, които поддържа

лагерите, обикновено се изработват
от стандартна, неръждаема или хромирана стомана. Линейните лагери
осигуряват моментния и цялостния
капацитет на товароносимост на
системата. Примерите включват
лагери с плъзгащи втулки, профилни
релси, направляващи с ролки или полимерни такива. Повечето от тях се
предлагат като стандартни, устойчиви на корозия (с код „CR“ - Corrosion
Resistant) линейни лагери или полимерни плъзгащи лагери. Възможностите
при винтовете, болтовете и гайките типично са стандартна изработка или от неръждаема стомана.
По отношение на уплътненията
и защитните покрития за линейните устройства на пазара се предлага широка гама от опции, вариращи
от модели без покритие до такива
с различни мембрани и обвивки, както и херметични – изцяло уплътнени варианти. Предлагат се различни възможности и при смазочните
решения – от стандартно смазване до смазване тип „чиста стая“ на
линейните модули. Лагерите с
плъзгащи втулки, профилните релси,
направляващите с ролки или полимерните такива също съществуват
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в антикорозионно изпълнение. Те са
подходящи за приложения, включващи чисти помещения, излагане на
високи температури или омокряне,
подлагане на химически струи или
мъгла, химическо омокряне и др.
Подходящият клас неръждаема
стомана може ефективно да предпази ролковите лагери от влажна или
киселинна среда. Лагерите и
повърхностите им могат да бъдат
защитени и посредством антикорозионно покритие, например твърдо
хромиране. За изключително корозивни условия могат да се вземат предвид и други по-нестандартни материали, включително керамика. Те обаче могат да бъдат доста скъпи или
да доведат до негативни ефекти във
връзка с дизайна и свойствата на
материала като редукция при максималната скорост и допустимото
натоварване на лагерите. В дадени
случаи може да се използват и инженерни пластмаси, ако скоростта и
натоварването го позволяват.
Отвъд възможностите за избор
на материал за изработка на лагерите съществуват различни методи за запечатване и смазване, които повишават възможностите за
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защита на линейната техника от
флуиди.

Линейни направляващи
Течности и прах могат да замърсят търкалящите се елементи при
линейните направляващи. Частиците с по-голяма дебелина от тази на
смазочния филм могат да доведат до
разбиване и повреда на лагера. Липсата на смазка или излагането на
влага пък могат да доведат до задиране и неравномерно износване на
лагерните компоненти като следствие от корозия, която причинява
сериозно скъсяване на жизнения цикъл
на лагерите и рискове от настъпване на неизправност.
Лагерите тип направляваща ролка са поначало по-защитени от агресивната и замърсена среда. При тях
обаче оказват влияние други аспекти на проектирането и изработката. Най-скъпият параметър на всяка
лагерна технология е трудът за сглобяване и предварително напрягане с
цел редуциране или премахване на
луфтовете за постигане на стабилност на каретката. Ефективен от
гледна точка на разходите подход за
предварително напрягане би бил да

се позволи известно ниво на съвместима интерференция между ролките
и пръстена, като така се цели оптимална издръжливост на системата.

Задвижване на конвейeри
Общите механизми за задвижване
на конвейери включват зъбчати
ремъци, валове с лагерувана задвижваща резба, валове със задвижваща
резба, линейни мотори, фрикционни
дискове и задвижвания с гребен и
зъбно колело. Ремъчните предавки
могат да работят в замърсена среда, докато замърсяването не стане
толкова голямо, че да блокира конвейера или достатъчно абразивно, че да
увреди ремъците с течение на времето. Стоманените корди предлагат по-малко разтягане от тези от
кевлар или от фибростъкло. Употребата им обаче е препоръчително да
се избягва в мокри приложения, където пукнатини в основния ремък могат да позволят на влагата да проникне до кордата и да предизвика
корозия или авария.
Валовете с лагерувана задвижваща
резба са чувствителни към течности от гледна точка на корозията и
замърсяването, водещи до настъпва-
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В средите с висока влажност решенията за осигуряване на устойчивост на корозия включват изработка от неръждаема стомана или специално антикорозионно покритие,
като тънък плътен хром (thin dense
chrome, TDC) или покритие с никелова сплав.
В сурови среди, където са налице
метални или дървени стърготини,
прилагането на технология за запечатване на компонентите на линейните задвижвания е задължително,
ако се цели дълъг живот на лагерната система. Добрата запечатваща
функция ще запази смазката вътре в
лагера, а замърсителите – извън системата. От решаващо значение е
целият интерферентен контакт
около периметъра на компонента и
материала да бъде непроницаем за
околните замърсители.
не на неизправности при лагера. Биха
могли да се добавят уплътнения към
всеки край на лагерната гайка. По
правило обаче сложната форма на
запечатване по-трудно може да постигне 100% ефективност при предотвратяване на замърсяването.
Поради това при задвижващите устройства, които използват валове с
лагерувана задвижваща резба, е препоръчително да се отделя специално
внимание за минимизиране на замърсяването на лагерната двойка.
Линейните двигатели могат да
бъдат проектирани така, че да работят добре както във влажна, така
и в силно замърсена среда в зависимост от дизайна. Размерът на замърсяващите частици трябва да се
следи и да не се допускат прониквания в пролуката между буталото и
магнитната пътечка.

Приложения и решения
Ако е нужен евтин задвижващ
механизъм, който да работи в суро-
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ва среда, то зъбният ремък, комбиниран със система от ролкови направляващи, е сред доказано най-издръжливите комбинации. Тези компоненти се полагат в корпус, който е
устойчив на корозия, а кожухът се
конструира така, че да ограничава
проникването на течности или замърсители. Така системата за линейно
задвижване може да осигури безпроблемна работа без поддръжка в
продължение на дълги години.
Повечето високопрецизни системи за задвижване се нуждаят от
някакво прикритие, подобно на силфон. Трикове, като монтиране на
зъбите на гребена отдолу или отстрани, позволяват на отломките
да не засядат в тях. За приложения с
обилно омокряне или други агресивни среди съществуват варианти от
неръждаема стомана или в термопластично изпълнение. Те могат да
се използват в сценарии, в които
плавността на движение е от значение, а точността не е приоритет.

Безбутални задвижвания
Запрашените среди, които изискват приложение на устройства за
линейно задвижване, са сравнително
често срещани. Прахът, генериран
например при работата с хартия,
картонени материали или текстил
в предприятията, обикновено е сух и
относително лек. Повечето линейни
задвижващи механизми с бутала
могат да работят в такава среда
без отрицателни ефекти. Добавянето на чистачки към буталата допълнително увеличава способността
на задвижващия механизъм да държи
праха далече от вътрешните си компоненти.
Безбутални задвижвания също
могат да се използват успешно в
такъв тип среда, като при много от
тях са предвидени капаци, които
покриват вътрешните компоненти
от проникване на прах. Безбуталните задвижващи механизми могат да
бъдат функционално подобрени чрез
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добавяне на отвор за положително
налягане върху корпуса на задвижването, предназначен да изравни
вътрешното и външното налягане с
цел да държи прашинките далече от
евентуални точки на замърсяване. В
запрашени приложения IP54 е минималният рейтинг, който трябва да
се предвиди. Задвижващ механизъм
със степен на защита IP54 е защитен от прах (5) и водни пръски (4),
дори пръски да не са налице.
В извънредно запрашени условия, в
които се налага рязане на материали,
като в дървообработването, леката
металообработка или лекото фрезоване, натрупването на прах обикновено е значително по-сериозно. При
тези приложения трябва да се вземе
под внимание по-висок рейтинг като
IP65, което прави устройството
прахоустойчиво (6) и защитено от
водни струи с ниско налягане (5).
Въпреки че може да няма вода в околната среда, запечатващият механизъм против прах обикновено е ефективен за това ниво на защита от
водата при ниско налягане. Задвижванията от бутален тип, които имат
чистачки или запечатващи уплътнения, също работят добре при тези
условия. Задвижващите механизми
без бутала обаче обикновено не биха
били най-доброто решение, освен ако
производителят на съответната
машина не приложи някаква специална технология за защита.
В приложения, в които присъства
вода, е важно да се проучат напълно
източникът, посоката и обемът на
водата, на които ще е подложено
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задвижването. Да вземем за пример
система, в която един задвижващ
механизъм тласка пулверизаторна
глава, която е насочена настрани от
задвижващия механизъм към обработвания продукт. Неизбежно част
от водата, мъглата или водната
пара ще се утаят върху задвижването. Задвижващият механизъм трябва да има ниво на защита срещу
водни пръски или струи с ниско налягане. Тъй като устройството за запечатване на повечето задвижващи
механизми представлява чистачка
или бутален уплътнител, задвижванията с клас на защита IP65 биха
били задоволителни. Задвижващите
механизми без бутала биха претърпели проникване на вода в някакъв момент, освен ако не са приложени специални щитове или предпазители.
Когато от задвижването се изисква да бъде директно на пътя на
водата - например задвижващият
механизъм премества продукт в диапазона на водните пръски, то е необходима допълнителна защита например IP66 или IP67. Устройствата
с такива по-високи рейтинги обикновено разполагат с дублиращи се предпазни средства, като щитове, силфони или капаци, осигуряващи подългосрочна функционалност. Безбуталните задвижвания и тук не биха
работили добре без допълнителна
защита.

Агресивно почистване
Друго популярно индустриално
приложение на линейната техника е
оборудване, което изисква агресив-

но почистване. Машините и системите, използвани при приготвянето
на храни и напитки, изискват чести
и специфични процедури за почистване и стерилизиране. В такива случаи
изискванията към задвижванията на
изпълнителните механизми са особено стриктни. Това е така, тъй като
оборудването често се почиства и
изплаква с агресивни препарати, горещи водни или парни струи под
високо налягане.
Когато се избират и конфигурират задвижващи устройства за
такива приложения, е важно да се
вземат предвид две основни съображения. Разбирането на химическия
състав на почистващите разтвори
е първото важно условие. Въздействието на почистващи разтвори с
много високи или много ниски стойности на рН трябва да бъде напълно
осъзнато, така че материалите, използвани в устройствата за запечатване, да са съвместими и да не
се разграждат. Това също така означава металните детайли, използвани в конструкцията на задвижващия
механизъм, да бъдат резистентни
към различните почистващи решения.
Друго важно нещо са уплътнителните материали, които са съвместими с почистващите химикали и са
устойчиви на струи с високо налягане и висока температура. Задвижванията с рейтинг IP69K са най-подходящи за този тип среда. Въпреки
това, винаги е разумно да се правят
и допълнителни тестове на решенията за доказване на химическа съвместимост. В приложенията, включващи химически разтвори, се подхожда по различен начин от приложенията, включващи просто проникване
на вода.
Информацията за това точно на
какви химикали ще бъдат излагани
компонентите и устройствата помага на производителя на линейна
техника да вложи по-добре подбрани
материали, осигуряващи по-дълъг живот на оборудването. Важни фактори, които трябва да се имат предвид
освен химическия състав на използваните разтвори, са нивото им на концентрация, продължителността на
въздействие върху компонентите, за
които се прилагат, и работните
температури. Тази информация е от
решаващо значение за ефективното
използване на линейни задвижващи
механизми в агресивни приложения, за
да се осигурят оптималната им функционалност и дълголетие.
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Използване на CAD/CAM
софтуер при пробиване
и обработване на
отвори
В

ъв всяка една производствена
област автоматизацията е ключова
в случай на необходимост от пробиване и обработка на отвори. Дори и
в случаите, в които отворите могат да бъдат пробити с ръчни или
колонни пробивни машини, CAD/CAM
софтуерът е предпочитан за последващата им обработка. Той служи за
автоматизиране на програмирането
при CNC машини без значение колко
лесни са необходимите за извършване операции.
Някои софтуерни продукти за CNC
могат да визуализират всички инструменти, които могат да бъдат използвани в даден процес. За пробиване на отвори т. нар. „tool patterns“
могат да предложат например употребата на центрово свредло със или
без фаска като допълнително действие, което трябва да бъде извършено в процеса. Този инструмент
управлява и реда, по който се извършват поддържаните от CAD/
CAM софтуера функции. Настройката за използване на tool pattern може
да бъде включена локално, само при
обработката на даден детайл, или
глобално за целия софтуер. Когато е
включена само локално, избраните
операции и техният ред се запазват
само за детайла, който се обработва в момента. Ако настройката е
включена глобално, то промените по
шаблона се запаметяват.
Потребителите могат да използват този инструмент на CAD/CAM
софтуера, за да създават по-ефективни програми. Обикновено тези
функционалности позволяват редактирането на:
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l списъци

с операциите (със или без
фаска) – софтуерът показва реда на
операциите при обработката на
определен детайл. Това е редът, по
който инструментите ще бъдат
извиквани последователно, и по който ще бъде създадена програмата,
освен ако не е посочено друго от
оператора. На този етап следва и
да се правят промени в тази последователност.
l избор и редактиране на елемент –
софтуерът изобразява всички поддържани операции за фрезоване, така
че потребителят лесно може да ги
разгледа и бързо и лесно да създаде
или редактира съществуващи tool
patterns.
l промяна – тази функция за редактиране позволява заместване на избрана операция с друга.
l изтриване – това действие премахва избраната операция от списъка с операции.

l вмъкване

– функцията добавя нова
операция в съществуващ tool pattern.
l зареждане от файл – позволява използването на шаблон от предварително запазен файл. Това спестява
значително време, тъй като не се
налага постоянното създаване на
нови tool patterns.
l запазване във файл – предоставя
възможност за запаметяване на
шаблон с цел повторно използване.
Инструментът tool pattern значително повишава ефективността на
програмирането на задачата. С прилагането му се пести време и същевременно се осигурява контрол и гъвкавост на процеса на програмиране. За
някои производители е достатъчно
този инструмент да се настрои само
веднъж, а в други случаи е необходимо
изрично да се провери, дали CAD/CAM
софтуерът поддържа създаването,
редактирането и запазването на tool
pattern шаблони.
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CAD/CAM

Помощници в CAD/CAM
софтуер
Помощниците или асистентите
(„wizards“) са важен аспект на CAD/
CAM функционалността. Те представляват серия от прозорци в софтуера, които превеждат оператора през правилната последователност на обработката в CAD/CAM
продукта.
Тези помощници са изключително
полезни при употребата на всякакви
функции в CAD/CAM софтуера, тъй
като така работата се извършва
без догадки при програмирането.
Всяка стъпка от процеса е съпроводена от помощника в софтуера, като
в същото време се запазва гъвкавостта, която и опитните оператори прилагат при настройка.
Когато се премине през всички
етапи на настройка, помощникът визуализира бутон „Завършване“, който
позволява на оператора да създаде
шаблон за бъдещо ползване. Така запазените особености при обработка могат лесно да се редактират, а
след това да се запаметяват и направените промени.

Оптимизация при
обработката на отвори
CAM частта на софтуера обикновено разглежда модела на детайла, който трябва да се обработи, в
работното пространство и определя къде са разположени отворите,
техния размер и дълбочина. Операторът от своя страна въвежда останалите данни чрез CAD/CAM помощника и създава инструменталния път и управляващата (NC) програма. Софтуерът може да разполага с функция за решетка или модел,
чрез които CAD проектантът да
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създаде определена схема на разположение на отворите. Ако тази
функция се използва, геометрията
обикновено се изчертава и групира
за лесен избор. Отделни отвори
могат да бъдат групирани с други
отвори със същия размер, за да се
групират еднаквите диаметри.
Това спестява време и позволява на
потребителя да запазва геометрията на отворите в различни слоеве. Създадената схематична
(wireframe) геометрия може лесно да
бъде превърната в плътна (solid)
геометрия.
В CAM софтуера проектантът
може да обозначи геометрията на
дупките, като избере съответстващите им дъги, цилиндри или ръбове/
дъги от плътния модел на целия детайл. След това софтуерът автоматично регистрира техния диаметър и посочва правилния инструмент за пробиване и обработване
според необходимата форма. Според
геометрията на отворите се оптимизира и последователността на
операциите при механично обработване, като така се оптимизира маршрутът, по който минава инструментът от отвор до отвор. Това
може да спести ценно време в случаите, в които трябва да се обработят много отвори.
Параметрите, които операторът трябва да въведе, обикновено включват дали има нужда от
фаска, дали отворът ще бъде глух
или проходен и т.н. При 4-осова обработка операторът трябва да избере и ротационен ъгъл. Тази информация се запаметява от машината
за следващата серия от отвори, които ще бъдат обработени. На базата на тази информация и на данните за геометрията, които операторът въвежда в началото, CAM
софтуерът подбира подходящия инструмент за процеса. Технологичната база данни на инструментите, избраните материали и въведените данни се взима предвид, за да
се оптимизира скоростта на процеса. Други важни параметри са
ефективната дълбочина, общата
дълбочина, диаметърът на отвора
и типът цикъл.
Последната фаза от помощника
на CAD/CAM софтуера за обработка е автоматичното изчисляване на
инструменталния път за NC програмата. На този етап се визуализира
пътеката, която инструментът ще
измине с бързи ходове. Това помага
на потребителя да види структу-

рата на движение на инструмента,
докато изпълнява пробиването.

Обработка на сложни
отвори
В случаите, в които отворите
трябва да бъдат разположени под
ъгъл в повърхността на обработваната част, тяхното пробиване и
обработка налага употребата и индексирането на четвърта ос. CAM
софтуерът може да позволи на оператора да настрои индексираща система в рамките на заданието, ако
ще се използва и четвърта ос, като
трябва да бъде въведен ъгълът, под
който ще се изпълнява задачата.
Като цяло предимствата от
CAD/CAM системата са още по-големи, когато се извършва обработка на сложни отвори с определена
структура и разположение, тъй като
редакторът на задачите в софтуера позволява прецизен контрол над
всички оси.

Симулация в софтуера и
последваща обработка
CAM софтуерите имат функционалност за симулация на инструменталния път под някаква форма, което осигурява пълна визуализация на
процеса на обработка от самото
начало до края. Освен визуална информация, симулацията предоставя
възможност на оператора да събере
повече информация относно например:
l данни за използваните инструменти, ъгъл на върха на инструмента,
централно разположение на инструмента;
l данни за процеса;
l данни за последователността на
операциите;
l данни за движение и скорости;
l данни за охлаждащата течност;
l изчисления за времето за цикъл;
l дължина на инструменталния път;
l анализ на отклоненията;
l детайлна симулация на машината
(с визуална информация относно действителните движения на машината).
CAD/CAM софтуерът е напълно
завършен с функционалността за
последваща обработка. Т. нар. „postprocessing“ възможност представлява преводач, който преобразува
всички входни данни, инструментални пътеки и информацията от редактора на задачите, и ги превръща
в цифрова програма (g-code), която
може да се разпознае от контролера.
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Работата с фичъри - пример за
софтуерна автоматизация на
пробивно-резбовите операции
Когато говорим за ползата от интегрираните CAD/
CAM системи, работата с фичъри е сред най-убедителните и лесно измерими примери за техническите и икономическите предимства, които носят на своите ползватели. Както е известно на повечето CAM-конструктори, фичър (от англ. feature: атрибут) е обобщителен
термин за елементи със специфична геометрия (отвор,
резба, канал, фаска, закръгление и др.), както и за повърхности с еднаква грапавост. Съответно FBM (Feature
Based Machining) представлява софтуерен алгоритъм за
разпознаване на сходни по геометрия и изисквания за
точност елементи от обработвания детайл и групирането им в "семейства". Това позволява едновременна последваща обработка с минимизиране на смените на инструмента и излишните движения. Как изглежда това на
практика? Да си представим как изглежда направата на
един сложен формообразуващ инструмент, например
шприц-форма. Повърхностите на горната и долната плоча са наситени с глухи и проходни отвори, резбов и отвори, фаски, закръгляния, разрези и прорези. Ако говорим
с числа, броят им може да надвиши 1000 на 1 м2. Според
функцията им, тези конструктивни елементи изискват
различна точност на изпълнение. Да не забравяме, че работата с излишно висока прецизност там, където такава не е заложена по проект, води единствено до забавяне и оскъпяване на обработката. Това води до икономически недостатъци откъм страна на унифицирания
подход.
В допълнение, машинният парк на всеки производител
се състои от ограничен брой и вид металорежещи машини, приспособления и металорежещи инструменти. Това
са рамкови условия, които взети заедно представляват
едно уравнение с много неизвестни, но оптималното решение може да бъде само едно - колкото по-близко до него
е CAM-програмата, толкова по-конкурентно е производството на изделието. Както се досещаме, трудоемко и
почти невъзможно е един CAM-програмист да селектира
и разпредели оптимално по видове операции 1000 произволно разположени елемента, разчитайки само на своя
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опит и съобразителност. Обратното, FBM- алгоритъмът
не само прави това за минути, но и черпи предимства от
други достижения на 3D моделирането. Така например, в
САD-дизайна отдавна е налична опцията за PMI (Product
Manufacturing Information), с помощта на която на геометрични елементи от модела може да бъде приписана
негеометрична информация, като вид на материала и споменатите вече изисквания за точност на обработката,
които САМ-модулът ще прочете и вземе наготово.
Друга опция за автоматизация е дефинирането на собствени фичъри, например специфични по форма прорези, които се повтарят многократно. Допълнително предимство е обвързването на фичърите с библиотеки инструменти и режими, които се актуализират постоянно с трупането на нов производствен опит и появата на нови режещи инструменти на пазара. Съвкупността от изброените по-горе предимства означава, че в една интегрирана
CAD/CAM система модулът за FBM синтезира нужната
му информация както от CAD-модела, така и от наличните САМ-алгоритми и библиотеки, с максимално ползотворен ефект върху времето за изработка на един детайл и
оттам общата производителност на машината.
Солтех, в качеството си на официален представител
на Siemens PLM Software, внедрява завършени CAD/CAM
решения и съпътства своите клиенти в процеса на дигитализация на индустрията. Фабрика 4.0 е запазена марка на Солтех, която обединява услугите на фирмата по
дигитализация, роботизация и осъвременяване на индустриалното оборудване в българските предприятия.
Препоръчваме Ви да посетете новата страница
www.digitalizationindustry.bg и да се запишете за нашите
безплатни уебинари, за да научите как да поставите Вашата компания по пътя на възхода!
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ВиК

Оборудване за води в
хранително-вкусовата
промишленост
В

хранително-вкусовата промишленост водата се използва като
съставка, средство за дезинфекциране на оборудването и работните
площи или за ефективно транспортиране на суровини. Поради широката употреба на вода основен приоритет на индустрията е тя да се
третира по най-рентабилния начин
и да се прилага повторното й използване като възможност за намаляване на разходите.
В заводите за преработка на храни употребата на вода започва с
подготовката на суровините, която
включва процеси като накисване, измиване, бланширане и изстудяване.
В следващите производствени етапи водата намира приложение за охлаждане, хигиенизиране, генериране
на пара за стерилизация, нагряване
или директно постъпва в даден процес. Използваната в хранително-вкусовата индустрия вода може да се
класифицира в четири категории –
за общо предназначение, производствена, охлаждаща и питателна
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вода за парогенератори.
Санитарните условия по време на
производствения процес винаги са
били от ключово значение за хранителните продукти. Хлорирането е
най-бързият начин за обеззаразяване
на водите, но прилагането на този
метод е свързано с няколко недостатъка - образуването на странични продукти и риска от вредно
въздействие върху водните организми вследствие на остатъчните количества хлор. Двете основни технологии за обеззаразяване на отпадъчни води без използването на хлор са
озонирането и UV дезинфекцията.
Озонирането се основава на същия
принцип като хлорирането, но при
него в третираните отпадъчни води
не се формират остатъчни продукти.

Води за общо ползване
Тази категория включва всички
водни обеми, използвани за измиване
и хигиенизиране на суровините, производственото оборудване, инсталациите в завода и спомагателните
съоръжения. Потреблението на тази
вода е най-голямо, като сред изиск-

ванията са тя да е питейна, бистра,
безцветна и да не съдържа замърсители, които оказват влияние върху
вкуса или мириса на продуктите.
Обикновено тези води се подлагат
единствено на хлориране, което се
извършва на място, в завода.
Основната цел на хлорирането на
водата за общо ползване на място е
редуциране на микроорганизмите
върху суровините, готовите продукти и повърхностите на производственото оборудване. В хранителновкусовия сектор контролът на микроорганизмите е от жизненоважно
значение.

Производствена вода
Водата, използвана за приготвяне
или добавяна директно към продуктите, трябва да бъде питейна и с
достатъчно високо качество, за да
не влошава характеристиките на
продуктите. Това означава да не
съдържа разтворени неорганични
вещества, които придават на водата висока твърдост или оказват
влияние върху вкуса на продуктите.
При производството на напитки
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ВиК
водата е основна суровина, така че третирането й за
постигане на определените цели по отношение на вкуса
е особено важно. Осигуряването на постоянно качество
често налага прилагането на процеси на обработка, които са извън изискваните за спазване на съответствие
със стандартите за безопасна питейна вода. Процесите на третиране при бутилирането на вода в повечето
случаи включват омекотяване, обратна осмоза и дейонизация. Производството на много други видове напитки обикновено изисква прилагането на същите методи.
Твърдата вода съдържа неорганични вещества, които могат да повлияят върху предвидените за обработка суровини, например някои видове зеленчуци. Железните, мангановите или сулфатните йони могат да имат
нежелан ефект върху вкуса на продуктите. Използваните методи за крайна дезинфекция включват химично,
термично, радиационно и ултразвуково третиране или
разрушаване на клетките на микроорганизмите.

Охлаждаща вода
Водата, която се използва за охлаждане и не встъпва
в контакт с хранителните продукти или затворени
контейнери, не трябва да бъде питейна или да отговаря
на изискванията за технологична вода, тъй като отстраняването на съдържащите се в нея неорганични и миришещи вещества не е от много голямо значение. Важно е
обаче да се предотврати образуването на отлагания от
котлен камък в тръбите и оборудването, особено когато охлаждащата вода се рециклира.
Най-ефективните производствени системи включват
контури за рецикъл, които спомагат за ограничаване на
загубите на охлаждаща вода и съответно за намаляване

на разходите за третиране. За да бъде подходяща за
охлаждане питейната вода, дори от обществени водоизточници, тя често трябва да се третира допълнително, като в повечето случаи това включва омекотяване,
чрез което да се избегне образуването на котлен камък
и други отлагания.

Питателна вода за парогенератори
В хранително-вкусовата промишленост парата се
генерира в котли с работно налягане до около 30 bar. За
производството на електроенергия с парни турбини са
необходими по-високи налягания. Парата намира приложение в стерилизацията на резервоари и тръбопроводи,
както и в ултрапастьоризацията (ultra-heat treatment,
UHT). Понякога инжектирането на пара се използва за
нагряване на продуктите или за регулиране на съдържанието на вода в суровината. Във всички тези случаи е
възможно в по-малка или по-голяма степен осъществяването на контакт между парата и хранителните продукти, поради което водата трябва да е с качество на
питейна.
Изискванията обикновено зависят от работното налягане и температура на парогенератора и от проводимостта. Колкото по-високи са налягането и температурата, толкова по-високи са изискванията за качество. Това
налага цялостно третиране на водата например чрез
отстраняване на желязо, омекотяване и химично кондициониране. Качеството на водата от парогенератора се
определя от характеристиките на питателната вода,
както и от честотата на продухване на котела.
Важно е питателната вода да не допринася за образуването на отлагания в парогенератора или за корозирането на парната система. Това означава, че питателната вода трябва да е с много ниска твърдост и да е
деаерирана. В парогенераторите може да се използва и
възстановен от други процеси кондензат, допълнен с
подходящо третирана за целта вода.

Отпадъчни води
Отпадъчните води от хранително-вкусовата промишленост съдържат вещества, които водят до изчерпване
на кислорода в приемните водни потоци. Химично потребният кислород (ХПК) и биохимично потребният кислород
(БПК5) са общи показатели, използвани за определяне на
качеството на водата. Те показват степента на замърсяване на отпадъчните води чрез измерване на количеството кислород, необходимо за окисление на замърсителите. ХПК и БПК5 са важни за хранително-вкусовия
сектор, тъй като стойностите им могат да са индикатор за загуба на продукти и лоши практики. Високите
нива на ХПК и БПК5 показват увеличение на количеството продукт в отпадъчния поток. Измерванията в различни точки на производствения процес могат да спомогнат за откриването на източниците на отпадъци.
Във всеки момент от даден етап на преработка на храните отношението между ХПК и БПК5 остава сравнително постоянно. Съотношението на двата показателя
обаче варира в широки граници в зависимост от вида на
продукта.
Целта на първичното пречистване на водите е да
бъдат отстранени плаващите и суспендираните твърди
частици. Етапът включва прилагането на решетки за
улавяне на твърдите отпадъци и гравитачно утаяване
за отстраняване на суспендираните частици. Първичното пречистване е известно още като механично, въпре-
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ки че често за ускоряване на процеса
на утаяване се използват различни
химикали. Първичното третиране
може да редуцира БПК5 на потоците
отпадъчни води с 20-30% и общото
количество на суспендирани твърди
вещества с около 50-60%. Обикновено оборудването за първично пречистване включва решетки, маслоуловители за отстраняване на мазнини,
масла и леки въглеводороди, изравнители на потока и натоварването,
съоръжения за неутрализация, утаяване и флотация.
Вторичното пречистване е насочено главно към отстраняване на
биоразградимите органични вещества и суспендираните твърди частици посредством биологични методи. Адсорбцията на замърсители в
генерираната активна утайка спомага също за премахване на небиоразградими материали например тежки
метали. Частично могат да бъдат
отстранени и органичният азот и
фосфор от отпадъчните води. Технологиите за вторично пречистване могат да се използват самостоятелно или в комбинация в зависимост от характеристиките на отпадъчните води и изискванията към
тях преди заустване. Техниката на
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прилагане на методите в комбинация, последователно, се нарича многостъпална система. Протичащите
процеси са три вида –аеробни, използващи разтворен кислород, анаеробни, за които не е необходим кислород, и анокси, при които кислородът
се получава в резултат на биологична редукция.
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След вторичното пречистване
може да се наложи по-нататъшно
третиране с цел да се осигури
възможност за повторно използване
на водата като технологична или
промивна, или да се постигне съответствие с изискванията за заустване. Третичната обработка на
водите се отнася до всеки процес,
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който се счита за етап на допречистване и обеззаразяване на водните
потоци. В повечето случаи в рамките на този етап се отстраняват
замърсители от особена важност
например амоняк, хранителни, опасни и органични вещества или остатъчни суспендирани частици.
Хранителните елементи, а именно азот и фосфор, трябва да бъдат
отстранени преди заустването в
повърхностни води в чувствителни
зони. При избора на подходяща стратегия за контрол на тези елементи
е важно да се оценят характеристиките на отпадъчните води, видът на
пречиствателната станция, изискваната степен на пречистване и
необходимостта от сезонно или
целогодишно третиране.

Анализ на качеството на
водите
Всички предприятия от хранително-вкусовата промишленост трябва
да тестват водата в завода в различни изходни точки най-малко
веднъж годишно, а за предпочитане
и по-често. Операторите трябва да
взимат проби от водите от найотдалечените кранове на линията в
съоръжението. Това трябва да се
прилага, дори ако се използва вода от
градска водоснабдителна система,
тъй като качеството на водата на
изхода на пречиствателната станция може да е различно от това на
входа в завода, особено в населени
места, в които тръбите са стари.
Ако се използва вода от множество източници (кладенци, градски
водопровод и др.), операторите
трябва да се уверят, че от всеки от
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тях взета проба за анализ на различни микробиологични и химични показатели. Трябва да се има предвид, че
тези анализи могат да намерят приложение не само за осигуряване на
безопасността на храните и съставките. Познаването на химичния
състав постъпващата в завода вода
може да помогне и в други области.
Микробикологичните анализи трябва
да включват определянето на общо
микробно число и колиформи. Ако има
опасения, че водата може да е била
замърсена, операторите трябва да
изследват пробите за наличие на
патогени или паразити. Химичните
тестове трябва да включват определяне на рН, твърдост на водата,
тежки метали, пестициди, желязо и
нитрати. Водните проби за пълни
химични анализи трябва да се вземат
поне веднъж годишно и бъдат изследвани от акредитирани лаборатории.

Рециклиране и повторна
употреба на водата
В съответствие с Плана за действие на ЕС за кръгова икономика
рециклирането и повторното използване на отпадъчните води има за
цел да подобри ресурсната ефективност в хранително-вкусовия сектор.
Потенциалната роля на третираните отпадъчни води като алтернативен източник на водоснабдяване вече
е утвърдена и внедрена в европейските и националните стратегии.
Разграничението между понятията
за рециклиране и повторна употреба е дадено в Директивата за отпадъците – повторна употреба означава всеки процес, чрез който продукти или компоненти, които не са

отпадъци, се използват отново за
същата цел, за която са били създадени; рециклирането представлява
всяка операция по оползотворяване,
чрез която отпадъците се преработват в продукти, материали или вещества, предназначени за първоначалната си или друга цел.
В зависимост от условията, от
една инсталация в хранително-вкусовата промишленост може да има
няколко вида потоци вода. Тя може
да бъде класифицирана на много групи спрямо нейното качество, например: вода с качество на питейна;
рециклирана вода от производствените процеси (например от филтриране на мляко или суспензия на скорбяла); незамърсена вода и повърхностни води, които не са с качество на
питейна вода; вода, възстановена от
обработката на отпадъчни води и
от анаеробното разграждане на
отпадъци (например за разпръскване
върху почвата).
Когато се взима решение за това
от кои източници водата може да
бъде използвана повторно и/или рециклирана в инсталацията, трябва
да се отчетат няколко фактора. Те
включват нормативните и клиентските изисквания по отношение на
безопасността и хигиената на храните, разграничаването между полуготовите и готовите продукти,
както и рисковете, свързани с водопотреблението, последствията от
повторното използване вода от конкретен източник и консумацията на
енергия и химикали за третиране на
водата преди повторна употреба/
рециклиране.
При разглеждане на потреблението на вода не трябва да се взема
предвид само обемът. Тъй като в
хранително-вкусовата промишленост е необходимо водата да се
третира, охлади или подгрее преди
употреба, консумацията на вода
трябва да сведе до минимум. Така
ще се понижи и използването на
енергия, необходима например за изпомпване и третиране. Освен това
трябва да се отчете недостигът
или излишъкът на вода на местно
равнище, когато това е приложимо.
Различните изисквания относно безопасността на храните и хигиената на продуктите също оказват
влияние върху потреблението на
вода. В допълнение, качеството на
водата може повлияе върху това
колко вода е необходима за специфични приложения например за почистване на място (CIP).
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Енергийна
ефективност
на индустриални
котли
О

ценката на енергийната ефективност на индустриалните котли
най-често се прави опростено и категоризирано посредством един универсален подход. Четири фактора са
критични за оценката на енергийната ефективност в индустриалните
инсталации, доставящи енергия за
производството - това са типът на
горивото, ограниченията на горивната система, конструкцията на оборудването и изискванията за функциониране на парната инсталация.

Сравнение на новите и
съществуващите
агрегати
Преди да се проучат спецификите
на енергийната ефективност на промишлените котли е важно да се разбере, че след като те бъдат проектирани, конструирани и монтирани,
подобряването на тяхната ефективност може да бъде трудно и скъпо.
От друга страна, промяната на горивото, натоварването и работният
режим могат лесно да повлияят на
цялостната им ефективност. Поради високата цена на енергийните
инсталации, котлите и свързаните с
тях системи обикновено се закупуват
еднократно и са изчислени за целия
жизнен цикъл на предприятието, с
достатъчен резерв за бъдещо развитие и вариации на процесите. При
правилна поддръжка животът на котела е неопределено дълъг.
При съвременните технологии е
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възможно да се проектират котли,
които да се справят с широк
спектър от изисквания и да предложат редица възможности. Въпреки
това в повечето случаи това е икономически неизгодно.
Днес новите агрегати се закупуват с гарантирана ефективност на
MCR (постоянна максимална мощност) за конкретно гориво, което
генерира определено количество
пара или гореща вода с дадена температура и налягане. Всяка промяна
на тези параметри влияе върху работната ефективност на котела.
Технически е възможно да се гарантира запазване на ефективността
при използване на различни горива,
капацитет, температура и налягане.
Това обаче може да не е икономически оправдано за даден обект. В крайна сметка, може да се допусне, че
едно ново устройство е проектирано, закупено и инсталирано за определени експлоатационни условия, но
никога не функционира при тях, освен при преминаване на изпитанията за съответствие.

Тип гориво
Всички отклонения в състава на
горивото от оригиналния проект на
системата оказват пряко влияние
върху ефективността на котела. В
повечето съвременни конструкции
котли обаче вариации от по-малко
от 1 или 2% от състава на проектното гориво няма да имат почти
никакво влияние върху ефективността.

Дори калоричността на природния
газ може да варира между 8000 и
9800 kcal/m 3 в зависимост от
съдържанието на метан. С течение
на годините технологиите позволиха на газовите компании да размесват газа и да контролират калоричността и състава му до ниво от
около 8900 kcal/m3 (+/- 1-2%) на средногодишна и средночасова база. Това,
заедно с лесните условия на доставка, възпламеняемост и регулируемост са добри причини, поради които природният газ се използва като
основно гориво за отопление. Много
високото съдържание на водород (високо съотношение водород към въглерод) на природния газ, който при изгаряне образува вода, отнема значително количество топлина от процеса и може сериозно да повлияе на
цялостната ефективност на котела в сравнение с другите горива.
Суровият петрол се подлага на
рафиниране, за да се извлекат високоценените съставки за промишлени
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суровини като пластмаси и други
продукти, за бензин, авиационно и
дизелово гориво за транспорта, както и за отоплителна нафта, с много
ниски вариации. Възможността за
промяна на качеството на всеки от
тези първични продукти може да бъде
равна или по-добра от тази при природния газ. Индустриалните горивни
продукти са остатъци от рафинирането и се отличават със значителни
вариации в качеството – например
мазут клас от № 2 до № 6, мазут с
високо съдържание на асфалтен суров
петрол, обикновен пътен асфалт или
петролен кокс. В такива случаи вариациите на вискозитета могат да
имат сериозно въздействие върху
ефективността на горивния процес
и на котела като цяло.
Промяната в характеристиките
на горивото на средна почасова база
може да бъде по-добра или равна на
тази на природния газ. Въпреки това
разликите в характеристиките на
горивата между доставките през
годината може да увеличат средногодишните вариации в диапазона от
около 5%. Тъй като нефтът има пониско съдържание на водород (намаляващо с увеличаване на качеството)
в сравнение с природния газ, общата
ефективност на котела, свързана с
използваните нефтени горива, обикновено е по-висока.
Въглищата, най-изобилното гориво, могат да бъдат добивани с нови
технологии и инсталации за подготовка на въглища, в които примесите се отстраняват до +/- 10% естествени вариации в даден пласт. Ка-
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лоричността на различните въглищни пластове обаче варира значително - от лигнитните с 2222 kcal/kg
със 7% водород и 35% влага до антрацитните със 7770 kcal/kg с 2% водород и 3% влага. При ниско съдържание на водород (ниско съотношение
водород към въглерод) въглищата са
най-ефективният енергиен източник
за превръщане на калоричността в
използваема енергия.

Когенерация
В идеалния случай енергията се
използва най-ефективно, когато горивото се изгаря при висока температура и получената топлинна енергия се превръща в електричество или
механична енергия в газови турбини,
двигатели с вътрешно горене или
парни турбини с обратно налягане, с
последващо използване на по-нискотемпературната топлинна енергия,
за да се отговори на енергийните
нужди на процеса чрез топлопренос.
В индустрията това преобразуване започва с изгаряне на горивото и
освобождаване на топлина. След
това двигател превръща топлинната енергия в механична или електрическа. Ако изгарянето се осъществява вътре в двигателя, то той преобразува топлинната енергия в механична, която може да се използва
за задвижване на помпа, вентилатор,
компресор или електрически генератор. Отработените газове, които
напускат двигателя, са с висока
температура. Тези газове съдържат
повече от половината количество
топлинна енергия, освободена по

време на първоначалното изгаряне на
горивото, а температурата им
може да надхвърли 500°C. Ако топлината от отработените газове не
се оползотворява, то устройството
е с прост цикъл. Ако топлината се
извлича от отработените газове за
допълнително използване, комбинацията от двигателя и другите устройства е известна като система за
когенерация или система с комбиниран цикъл.
Ефективността на простите
цикли варира в зависимост от конструкцията, размера и разположението на двигателя (газова турбина,
двигател с вътрешно горене). Тези
фактори определят и широкия диапазон на ефективност на комбинираните цикли.
Когато електричеството е единственият краен продукт, максималната възстановена топлинна енергия е около 40% за прости цикли и
54% за комбинирани цикли. Повишената ефективност на комбинирания
цикъл показва, че само около 25% от
топлината на отработените газове може да бъде преобразувана в електричество със съвременната технология. Разликата от 40% конверсия
за прост цикъл и 25% допълнителна
конверсия демонстрира разликата в
стойността между нискотемпературна и високотемпературна топлина.
Концепцията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия осигурява по-голямо
подобрение на ефективността, отколкото производството само на
електроенергия, тъй като при когенерацията отработената топлина
директно се използва в производствения процес. Много производствени процеси изискват наличието
на топлина при температури между
120 и 370°C. Топлинната енергия,
осигурена от отработените газове
на горепосочените приложения, са с
температура, която отговаря на
тези изисквания. Следователно, чрез
преобразуване на високотемпературни, висококачествени килокалории към механична или електрическа
енергия и използване на по-нискотемпературните, по-нискокачествени
килокалории, за да се покрият температурните нужди на процеса, енергията в горивото може да се използва най-ефективно и рационално. При
такава комбинация от 60 до 85% от
килокалориите на горивото могат
да бъдат извлечени и използвани
ефективно.
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измервателна техника

Измерване на
осветеност
И

змерването на светлина се е
превърнало в често срещана практика в различни професионални сфери от това дали служителите в дадено
предприятие работят в безопасни
работни условия до проверка на нивата на осветеност във фотографията и сценичния дизайн например. Найлесно измерването на осветеност
може да се обясни, като се разгледа
една обикновена крушка с нажежаема
жичка, която се загрява, произвеждайки светлина. Общото количество
енергия на цялата произведена от
нажежаемата жичка светлина е известно като светлинен поток.
При измерването на светлина се
определя колко лумена падат на единица площ (в лукса). Пример за това
е светлинен източник, който произвежда общ светлинен поток от
1000 лумена. Ако потокът се насочи
към площ от 1 кв. м, осветеността
ще бъде 1000 лукса. В случай че светлинният поток е фокусиран върху 10
кв. метра, то осветеността ще е
само 100 лукса.
Договорните условия, свързани с
проектирането на системи за изкуствено осветление, поставят акцент върху оценката на тяхната
ефективност. Често проектантите, техните клиенти или потенциални наематели на пространство
искат да проверят точността на
изчисленото ниво осветеност спрямо това, което действително е налично в пространството. Освен
това задължението за полагане на
грижи за служителите, наложени на
работодателите, означава, че условията на осветеност на работното място трябва да отговарят на
минималните стандарти. Неспазването на минималния стандарт може
да доведе до сериозни последици за
работодателя.
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Проектирането на осветлението
се осъществява с помощта на метода за изчисляване на нивото на поддържана осветеност, който има за
цел да осигури не по-малко от необходимото количество работна осветеност в най-лошата точка от цикъла на поддръжката и подмяна на лампите, почистването на осветителните тела и на помещенията. Това
означава, че средната измерена осветеност на работната повърхност
ще бъде по-голяма от поддържаната
осветеност, определена от проектанта. Измерването на осветеността на работната повърхност
може да се използва, за да се прецени
дали характеристиките на инсталацията отговарят на спецификациите. Средната измерена осветеност
никога не трябва да бъде по-ниска от
средната поддържана осветеност.
Тъй като светлинният поток на
лампите варира в зависимост от
работната им температура, е важно осветителните тела да са работили при нормални топлинни условия, преди да започнат измерванията. Това може да наложи например
осветлението и климатикът да
бъдат включени достатъчно дълго,
за да се постигнат стабилни работни условия.

Измервателни уреди
Съществува широка гама от оборудване за измерване на осветеност,
което може да се използва при изследвания на осветлението. Оборудването може да бъде закупено от
реномиран производител или да бъде
наето за периода на замерването.
Апаратурата за измерване на осветеност трябва да се калибрира редовно, обикновено веднъж годишно.
Когато измервателният уред се използва често или последствията от
резултатите са с висока степен на
важност, се препоръчва 6-месечно

калибриране. Когато инструментът
е изпуснат или е подложен на екстремно високи или ниски температури, е препоръчително той да се прекалибрира. Цялото оборудване трябва да се почиства регулярно и да се
проверява състоянието на батериите. За периода на измерване на осветеността трябва винаги да се предвидят резервни батерии.
Измервателните уреди измерват
интензитета на фотоните върху
повърхността на фотоклетката.
Клетката е в състояние да използва
тази енергия, за да осигури малък
ток, който ще варира пропорционално на интензитета на фотоните.
Филтрите пред фотоклетката коригират отговора за спектралната
чувствителност на окото (V(λ) корекция). Електрическата схема на измервателния уред усилва този сигнал. След това произведената осветеност може да се изобрази като
стойност в Lux, обикновено на цифров дисплей, но понякога и върху измервателен уред с подвижен показалец (стрелка). В повечето случаи измервателните уреди разполагат с
функции за измервания на пълен диапазон. Скалата може да бъде изменяна с помощта на командни бутони
или ключове.
Измервателните уреди обикновено са преносими (ръчни), като фотоклетката е прикрепена към усилвателя чрез гъвкав кабел. Това позволява на фотоклетката да бъде на известно разстояние от лицето, което извършва замерванията, избягвайки риска от засенчване.
Фотоклетката трябва да бъде с
косинус корекция. Това е необходимо,
защото когато светлината пада под
по-малък от 90° наклон спрямо
повърхността на фотоклетката,
реакцията й трябва да бъде променена спрямо косинуса на ъгъла на падане. Това се постига чрез поставя-
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измервателна техника
не на купол или диск от дифузиращ
материал над действителната измервателна клетка. Лицето, извършващо замерванията, трябва да
бъде добре запознато с работните
характеристики на оборудването и
всички инструкции за използването
му.

Светлочувствителна
клетка
Тази клетка измерва т. нар. инцидентна/падаща светлина (измерва
се цялата светлина във видимия
спектър) и я оценява спрямо кривата
на чувствителността на дневната
светлина. Получената стойност е
резултатът от измерването в луксове.
Много луксметри работят на
този принцип, използвайки една
светлочувствителна клетка. Чувствителността за видимата светлина за тази клетка със сигурност е
различна от тази на човешкото око.
В резултат на това отчитането на
светлинната клетка не дава стойност в луксове. Има няколко начина
за решаване на този проблем.
Най-евтиният вид луксметри
имат един корекционен фактор, който коригира измерената стойност
на клетката в стойността, съответстваща на чувствителността
на човешкото око. Този принцип е
добър, но изисква различен корекционен фактор за всеки светлинен
спектър. Недостатък на тези луксметри обаче е ниската точност при
измерване на осветеност със съществено различаващ се спектър.
Значително по-скъпите луксметри с една клетка са оптимизирани и
настроени с оптични филтри и
лещи, така че чувствителността
на този комплект лещи и самата
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клетка директно съответства на
кривата на светлинната чувствителност на очите (така само една
корекционна стойност е необходима за светлината във всеки
спектър). Най-скъпите луксметри
могат да достигнат до 1,5% несигурност за кривата на чувствителност на човешкото око (клас L), където този 1,5% е достоверен като
средна стойност за цялата крива.
Трябва да се има предвид обаче, че
може да се очаква (много) по-голяма
грешка, когато се изследва тясна
спектрална лента.
Цената на тези измервателни
уреди варира значително, като започва от много ниска до относително
висока в зависимост от опции като
USB свързаност и понякога предварително зададени стойности за различни видове ел. крушки. В още повисокия диапазон цената се определя от опционалните функции като
температурно оптимизирана измервателна глава, компютърна свързаност и т. н. Тези измервателни уреди дават резултата от измерването много бързо (<1 секунда), тъй
като имат само една светлочувствителна клетка, която обхваща
цялата видима светлина наведнъж и
я превръща в луксове.

Спектрорадиометри
Друг тип уред за измерване на
осветеността е спектрорадиометърът, който измерва пълния
спектър на видимата светлина. Това
става чрез прихващане на светлината и извличане на различните спектрални светлинни компоненти в
участъци с дължина на вълната от
например 5 nm и измерване на всяка
малка площ чрез отделен светлочувствителен сензор. Така за площ с
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дължина на вълната 380-780 nm има
81 светлочувствителни клетки и
всяка измерва тясна ивица от 5 nm
инцидентна/падаща светлина. Светлината се разделя върху 81 светлочувствителни клетки и измерването отнема много повече време (често над 10 секунди).
Тези измервателни уреди обаче са
скъпи. Калибрирането се извършва
с крушка, излъчваща светлина с определен спектър, като за всяка малка област на дължина на вълната е
добре известно количеството енергия и това се използва за корекция
на показанията на всяка клетка в
уреда. В резултат на това всяка
клетка правилно измерва енергийното съдържание (във W/m 2/nm) на
светлина от тясна ивица дължини
на вълните (5 nm ширина). Тъй като
чувствителността на окото е известна и добре документирана,
отчитанията на всяка клетка могат да бъдат умножени по относителната чувствителност на човешкото око за тази област на
вълната, за да се преобразуват показанията на мощността в луксове
(адаптирани към човешкото око).
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3G è LTE èíäóñòðèàëíè
ðóòåðè íà TELTONIKA
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ
ïðåäëàãà îò ñêëàä 3G è
LTE èíäóñòðèàëíè ðóòåðè íà Teltonika. Êîìïàíèÿòà ïðîèçâåæäà
øèðîê íàáîð îò ìðåæîâè ïðîäóêòè, êîèòî ñà
íàñî÷åíè êúì ïîäîáðÿâàíå è îáîãàòÿâàíå íà
âàøàòà êîðïîðàòèâíà ìðåæà. Òåõíèòå ïðîäóêòè ùå âè ïîìîãíàò äà
èçãðàäèòå ñòàáèëíà îñíîâà è äà îñòàíåòå ïî ïúòÿ íà ïåðôåêòíàòà
ðàáîòà â ìðåæà.
Ðóòåðè, èçïîëçâàùè 3G òåõíîëîãèÿ:
l RUT230 å êîìïàêòåí, èêîíîìè÷åí è ìîùåí èíäóñòðèàëåí ðóòåð çà
ïðîôåñèîíàëíè ïðèëîæåíèÿ
Ðóòåðè, èçïîëçâàùè LTE òåõíîëîãèÿ:
l RUT240 å êîìïàêòåí, èêîíîìè÷åí è ìîùåí èíäóñòðèàëåí LTE ðóòåð çà ïðîôåñèîíàëíè ïðèëîæåíèÿ
l RUT850 GNSS å ðóòåð, îïòèìèçèðàí çà ðàáîòà â ïðåâîçíè ñðåäñòâà
l RUT950 å âèñîêî íàäåæäåí è ñèãóðåí LTE ðóòåð çà ïðîôåñèîíàëíè
ïðèëîæåíèÿ
l RUT955 å LTE (100Mbps/50Mbps) ðóòåð çà äâå SIM êàðòè ñ WiFi, 4x
Ethernet ïîðòîâå, I/O, RS232, RS485, GNSS

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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