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накратко
Мазак представи 25 изцяло свързани машини на ЕМО 2017
Корпорацията Ямазаки Мазак демонстрира решения и пълна инфраструктура
по Индустрия 4.0, включително интелигентна iSMART фабрика с преход от
отделни автоматизирани клетки към изцяло свързан завод на бъдещето в рамките на водещото изложение за металообработващата промишленост EMO
Hannover (18-23 септември), разказаха от Бимекс Лимитид представител на
японския производител в България.
„Три са основите, на които се базира Мазак: технология и управления SMOOTH;
платформа SMARTBOX - за бърз и сигурен достъп в реално време и комуникационен протокол MTCONNECT, съвместим със софтуер за управление на процеси,
връзка, мониторинг и обработка на голям обем данни BIG DATA.
За първи път бяха показани нови модели вертикални стругово-фрезови машини INTEGREX i-500V и i-800V/8; 5-осни хоризонтални центри HCR-5000S и HCN5000 с многопалетна станция MPP; малък вертикален 5-осен център VRX i-300
AWC с автоматизация; 5-осен център за матрици и пресформи UD-400/5X; стругов център QT250M с робот; вертикални центри VCN-530C и VTC-760C с ЦПУ
Sinumerik 828D; както и иновативният хибриден вертикален 5-осен център VRX
j-600AM с технология за електродъгово метално напластяване и последващо
фрезоване“, допълниха от българската компания.

Министерството на икономиката подчерта нуждата от индустриална
зона в Югозападна
Югозападна България трябва да има индустриална зона, заяви заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на дискусията „ДА! На
България

българската икономика“, която организира Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ) и в. Стандарт. Участие в събитието взеха
още министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Ивайло Московски, кметът на Благоевград Атанас Камбитов, областният управител Бисер Михайлов, народни представители и др. Александър Манолев подчерта, че област Благоевград се нарежда на 7-о място в страната по произведен
брутен вътрешен продукт с близо 2,5 млрд. лв. Освен това в региона се реализират и значителна част от чуждестранните инвестиции на едни от най-големите
инвеститори в България, например Гърция. „С други думи – увеличават се товарите по направлението и бизнесът има нужда от адекватна довеждаща инфраструктура“, акцентира зам.-министър Манолев. По време на дискусията бе обърнато
внимание и на възможностите за насърчаване на бизнеса по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“, по която предстоят две нови процедури на
обща стойност 100 млн. лв. Обявено беше, че във връзка с това се изготвя график
за информационни събития в област Благоевград.

Палфингер откри учебен център по проект за дуално обучение
Нов учебен център на компания Палфингер бе открит в с. Тенево от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, заместник-председателя на
надзорния съвет на компанията Ханес Палфингер, управителят Андреас Щраух,
кмета на община Тунджа Георги Георгиев и областния управител на Ямбол Димитър Иванов. Учебният център е изграден по проект за въвеждане на дуално
обучение и отговаря на политиката за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка. Секторите, в които се осъществява дуално обучение в
България, са машиностроене, млекопреработвателна промишленост, електротехника, газова техника, мехатроника и туризъм. До момента в такива програми са включени 425 ученици, 16 професионални училища и 62 предприятия. „Осигуряването на връзка между бизнеса и образователната система, както и наличието на квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса, са ключова предпоставка
за развитието на инвестиционната дейност във всички региони на страната
и за постигане на устойчив икономически растеж“, заяви заместник-министърът.
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накратко
Дробилки Sludge Мonster на JWC заработиха в ПСОВ-Шумен
Наскоро в ПСОВ Шумен преминаха успешно 72-часовите проби на монтираните двойка дробилки Sludge Мonster, комплектовани с двоен контролер, съобщиха
за сп. Инженеринг ревю от фирмата дистрибутор Химкомплект.
„Те улесняват потока на изгнилата утайка и са доставени от СПХ като част
от проекта „Изграждане на биологичното стъпало с отстраняване на азот и
фосфор“ на пречиствателната станция в Шумен. Най-малкият и икономически
най-ефективен модел Sludge Мonster от серията 10К на английския производител JWC се утвърди като подходящо решение за проблеми при помпите преди
метан-танковете в няколко големи пречиствателни станции в България“, разказаха от Химкомплект.
„Ние, като дистрибутор на дробилките Monster, предлагаме при необходимост и само подмяна на ножовете на работещи дробилки с най-новия модел 17зъбчати, нащърбени по ръба ножове WIPERS-READY за справяне със санитарни
отпадъци, носни кърпички и влакнести материали“, допълниха от компанията.

Логолайт Инженеринг взе участие в годишната конференция на Luxiona
Управителят на Логолайт Инженеринг инж. Иван Димов посети годишната
конференция на Luxiona, която се проведе в края на август т. г. в полския град
Микоржин. В събитието, организирано от Luxiona Полша, взеха участие представители от над 30 европейски държави, сред които Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Полша, Русия, Франция, Чехия, Швеция. В рамките на конференцията бяха представени най-новите LED осветителни тела на завода на
испанския производител в Полша. Специално внимание беше обърнато на новите промишлени LED осветителни тела за работа при високи температури, както
и на новите серии влагозащитени LED осветителни тела с диапазон от 2600
до 11000 LM. След официалната част за гостите беше подготвена разнообразна забавна програма, както и изискано вечерно парти.
Логолайт Инженеринг е официален представител на Luxiona за България от
август 2016 г.

Обсъдиха възможностите за инвестиции на германски компании в България
Министърът на икономиката Емил Караниколов проведе среща с представители на Източната комисия на германската икономика, на която бяха обсъдени
перспективите за бъдещи инвестиции на германски компании в България. Гостуващата комисия представляваше интересите на над 200 германски предприятия в 21 страни в източната част на Европа.
Сред темите по време на провелата се среща беше и интересът, проявяван
от германски инвеститори в сферата на транспортна инфраструктура, машиностроене, производство на автомобилни части и детайли, високи технологии,
хранително-вкусова промишленост и др. Освен това бе дадена висока оценка на
развитието на търговията между двете страни, която достигна рекордни нива
през миналата година със стокообмен от 6,6 млрд. евро. Министър Караниколов
представи и предприетите от правителството и министерството на икономиката мерки за намаляване на административната тежест.
„Предприели сме нов подход за развитието на индустриалните зони в България. Първо ще изграждаме инфраструктурата на зоната и едва след това ще се
продава или ще се дава право на строеж, за да могат инвеститорите да влизат
в готови индустриални зони“, подчерта още Караниколов.
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Microchip обяви две нови фамилии микроконтролери с разширени
Microchip обяви двете нови фамилии 32-битови микроконтролери SAM D5x и
комуникационни
SAM
E5x. Те предлагат широки интерфейсни възможности за свързване, висока
възможности

ефективност и стабилна хардуерна защита. Микроконтролерите SAM D5/E5 са
базирани на процесор ARM Cortex-M4 и интегриран модул за изчисления с плаваща
запетая (FPU). Съчетаването на тяхната работа намалява натоварването на
централния процесор, увеличава системната ефективност и дава възможност за
проектиране на високопроизводителни приложения върху платформи с ограничени
хардуерни възможности. И двете фамилии поддържат периферния флаш интерфейс
QSPI (Quad Serial Peripheral Interface) с XIP функция. Те разполагат и с SDHC контролер
за съхранение на данни, периферен контролер за капацитивни тъч сензори, както и
най-високата според производителя енергийна ефективност в активен режим (65
uA/MHz) в класа си. Освен това фамилията SAM E5 включва и два CAN-FD порта и
10/100 Mbps Ethernet MAC контролер с поддръжка на IEEE 1588, което я прави
подходяща за индустриална и сградна автоматизация, както и за други IoT приложения. Микроконтролерите SAM D5x и E5x предлагат и широки възможности за
криптиране на хардуерно и софтуерно ниво, което позволява да се въведат разнообразни мерки за сигурност при разработката на приложения.

Над 10 млрд. евро са чуждестранните инвестиции в промишлеността
Стойността на направените преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в
през 2016 г.

промишлеността през 2016 г. е 10,139 млрд. евро, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Според проведеното от института проучване промишленият сектор заедно със сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и др.) формират 68,2% от общия
обем на ПЧИ, като относителният им дял нараства с общо 1,3 пункта спрямо
2015 г. В същото време за изминалата година разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 17,619 млрд. лв. Те регистрират спад от
16,9% в сравнение с 2015 г. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени отново
в промишления сектор – общо 5,638 млрд. лв. и в сектора на услугите – 4,744
млрд. лв. Двата сектора формират 58,9% от общия обем разходи за ДМА.
Данните на НСИ сочат, че през изминалата 2016 г. вложените средства за
машини, производствено оборудване и апаратура нарастват с 4,9 пункта, за
закупуване на земя – с 2 пункта и за транспортни средства също с 2 пункта.

Kostal откри нова производствена база в Пазарджик
Германският производител на автомобилни компоненти Kostal откри нов завод в Пазарджик на 1 август т. г. На официалната церемония по откриването
присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът Екатерина
Захариева, собственикът на компанията Андреас Костал и Йоахим Грабовски,
управител и генерален мениджър на чешкото представителство на концерна.
Новата производствена база е разположена на площ от 60 декара в Индустриалната зона на Пазарджик. Заводът включва 2 цеха със застроена площ 10 000 кв.
м., като се предвижда да бъдат изградени и още 2 цеха с обща площ 15 000 кв. м.
За начало в предприятието в Пазарджик ще работят 250 души, но до края на 2018
г. персоналът ще е от 1200 работници, а през следващите 3 години броят им ще
достигне 2400. Kostal стартира дейността си в България през 2011 г., като
първият завод на компанията се намира в Смолян. Германският концерн разполага
със 17 000 служители в целия свят и реализира над 2 млрд. евро оборот годишно.
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MEP Teknik с традиционно участие на МТП Пловдив
MEP Teknik традиционно участва в поредното издание на Международния
технически панаир, което се провежда между 25 и 30 септември т. г. в Пловдив,
съобщават от компанията.
На своя самостоятелен щанд (А1 в палата 14) MEP Teknik представя предлаганите от компанията продукти в областта на индустриалното боядисване –
специално разработени инфрачервени системи за полимеризация и сушене, както и усъвършенствани пещи за сваляне на покрития от подвески.
„По-строгите нормативни уредби за опазване на околната среда и за подобряване на условията на труд, както и високите изисквания на клиентите по отношение на качеството, все повече налагат навлизането на тази технология за
почистване. Освен изключително ниските експлоатационни разходи, методът
има още редица предимства – не замърсява околната среда и не създава здравни
рискове за работещия персонал. В допълнение, пещите се отличават с висока
надеждност, благодарение на сигурна защитна система и разнообразни програми за изпълнение при различните наслоявания на боя и дебелина на метала“,
обясняват от MEP Teknik.

Витте Аутомотив разширява производствената си база в Русе
Витте Аутомотив ще продължи разширението си в България с увеличаване
на производствената си база в Русе, съобщиха от компанията. Проектът предвижда изграждане на ново производствено хале и прилежащ логистичен парк,
както и нарастване на персонала с около 500 души в идните пет години. Ще
бъдат отворени места за специалисти в мехатрониката, инженерните науки,
логистиката и голям брой работници. В новата сграда ще бъде изградена климатизираща система, втора фирмена столова, зони за почивка, нови офиси и съблекални. При планирането на разширението са участвали всички работещи в компанията, поясниха от компанията.
Разширяването на предприятието ще допринесе и за оптимизиране на служебната автобусна услуга за служителите на компанията – ще бъде изграден
нов транспортен терминал, който ще позволи по-лесното и удобно достигане
до служебни автобуси независимо от метеорологичните условия. От Витте
Аутомотив съобщиха още, че планират началото на производството в новата
сграда да започне в средата на 2018 г.

Софарма Трейдинг придоби сръбската компания Lekovit
Софарма Трейдинг финализира сделката по придобиването на Lekovit – найбързо развиващият се местен търговец на едро с лекарства през последните 3
години в Сърбия, съобщават от компанията. 70% от дяловете на базираното в
Шабац предприятие вече са собственост на Софарма Трейдинг, а останалите
30% ще бъдат задържани от досегашния собственик на Lekovit д-р Драган Петрович. Той ще продължи да изпълнява ролята на изпълнителен директор и ще
отговаря пряко пред изпълнителния директор на Sopharma Trading d.o.o Bеograd.
„Придобиването на Lekovit е първата крачка към нашата експанзия в региона.
Плановете ни за в бъдеще включват изграждането на пълния бизнес модел, който Софарма Трейдинг развива в България. Убеден съм, че комбинирайки опита и
възможностите на двата екипа и нашата силна интеграционна програма, няма
да успеем да пропуснем нито една бизнес възможност и ще осъществим в пълна
степен нашия план за взаимодействие“, заяви изпълнителният директор на
Софарма Трейдинг Димитър Димитров.
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Гарантирана надеждност при високи
температури и механични натоварвания
с решенията на Lapp Kabel
Lapp Kabel е един от водещите доставчици на кабели, кабелни аксесоари и комуникационна технология в света. Като
представител на германския производител, ВиВ Изоматик
предлага на българския пазар цялостна гама продукти, устойчиви на високи температури и механично натоварване.
Кабелите за захранване и управление Olflex са широко използвани в световен мащаб, заради техните отлични качества - гъвкави, маслоустойчиви и отговарящи на изискванията
за електрически и механични свойства. Te са налични за широк спектър от условия на работната среда - за мокри или
сухи приложения, за употреба на открито или закрито, с различни температурни диапазони и др.
Olflex Heat 650 SC допълва гамата едножилни кабели на Lapp,
като дава възможност за непрекъсната работа при околна
температура до 650°C. Никеловият едножилен проводник и
стъкловлакнестата изолация позволяват кабелът да се използва в обекти като електроцентрали, доменни пещи, при двигатели, а също и в отоплителни системи.
Olflex Heat 125 MC/C MC е универсален кабел, издържащ до
+125°C. Той има обвивка от полимер с омрежена структура,
формирана при облъчване с високоенергийни електрони. Тя подобрява устойчивостта срещу огън и увеличава границата на
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температурна стабилност до 125°C, за което е издаден сертификат от Germanischer Lloyd. Пластмасата не съдържа халогенни елементи и прави кабела особено подходящ за полагане в места, където има струпване на много хора, както в производството, така и в обществените сгради. Той се предлага
в две разновидности: неекраниран (Olflex Heat 125 MC) или екраниран (Olflex Heat 125 C MC).
Гамата продукти на Lapp, издържащи на високи температури и механично натоварване, се допълва от кабелната втулка Skindicht Mini FKM, която позволява непрекъсната работа
при температури до 200°C благодарение на корпуса от месинг
и на уплътненията от термоустойчивия FKM, и практичната уплътнителна плоча Skintop Multi, която може да се използва за подвеждането на до 22 кръгли кабела с диаметри в
широки граници, а също и на AS-I интерфейсни кабели.
Каталогът от термо- и механично устойчиви решения на
компанията включва и месинговия кабелен салник Skintop
Grip, предназначен предимно за машини и елементи от системи, при които има движение, и правоъгълния конектор Epic
Ultra H-A 3 с предпазващ от корозия никелиран корпус и 360градусово екраниране за оптимална защита от електромагнитни смущения.
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Полимета C откри
технологичен център в София
Н

аскоро Полимета C отвори нов
технологичен център в София, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Новият шоурум се намира
в непосредствена близост до централния офис на фирмата в Дружба 1,
на ул. Илия Бешков №3. Реновираната сграда разполага с изложбена зала
с площ от 700 м2, сервизен център,
административна част и складово
помещение.
„В новия технологичен център клиентите ще могат да се запознаят
на живо с най-съвременните технологии при металообработващите
машини на водещите производители и наши дългогодишни партньори
DMG MORI, DURMA, HARRIS. Представеното оборудване включва: DMG
MORI CMX 50 U – ново поколение 5осен обработващ център; DMG MORI
NLX 2500/700 CY ново поколение високопроизводителен CNC струг; ро-
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ботизиран комплекс за зареждане на
детайли BMO Automation; DURMA ADS 30200 CNC сервоабкант с най-модерна енергийно спестяваща хидравлична система и CNC управление по
5 оси; HARRIS TCK 46A – CNC струг с
прътоподаващ магазин STC; HARRIS
TCK 66A - CNC струг; HARRIS VMC
850 вертикален обработващ център
с 4 оси; HARRIS машина за фибро
лазерно рязане и други. Концепцията
на новия технологичен център е фокусът върху високотехнологични и
комплексни решения за модерното
производство. През последните години тенденцията към дигитализация на производството определя засиления интерес на българската индустрия към налагащите се иновации
и позитивите от прилагането им в
реалното производство“, разказаха
от Полимета C.
„Специалистите на компанията са
на разположение да демонстрират

готови технологични решения за
изработка на детайл по индивидуално задание. Именно клиентите са
наш основен приоритет, а новият
технологичен център е отговор на
високия интерес и търсене. Дългогодишната съвместна работа с производителите и опитът на Полимета
C в сферата на високотехнологичното оборудване, както и увеличената
наличност на готови CNC машини на
склад, ще помогне те да бъдат уверени в избора си“, допълниха от компанията.
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Евромаркет представи
представи нова
серия безмаслени компресори
на Gardner Denver
К

омпанията Gardner Denver представи нова серия безмаслени компресори – Ultima, съобщиха от Евромаркет Компресорс, изключителен
представител на световния производител у нас. Иновативните компресори са с водно охлаждане с революционна технология, които гарантират до 12% по-ниски разходи за
енергия в сравнение с конвенционален двустепенен винтов компресор
и заемат с 37% по-малко пространство.
„Представена като част от серия
PureAir, серия Ultima включва модели
с мощност от 75 до 160 kW, проектирани за максимална производителност, високо качество и чистота на
компресирания въздух. Отличават се
благодарение на своята иновативна
технология за задвижване U-Drive. За
разлика от конвенционалните безмаслени компресори, новите модели
от серия Ultima използват уникалната технология, която напълно елиминира предавателната кутия и единичния мотор и ги замества с два UDrive електродвигателя с постоянни
магнити, задвижвани от отделни
инвертори. Благодарение на това,
новите електродвигатели достигат до 22 000 rpm и гарантират
енергийна ефективност, по-висока
от IE4. Винтовите двойки се задвижват директно и независимо една от
друга чрез интелигентно „цифрово“
управление, което осигурява мониторинг в реално време и възможност
за настройки на оборотите им, което повишава тяхната производителност, увеличава ефективността
и гарантира постоянно налягане през
цялото време“, разказват от българската компания.
За да постигнат висока ефективност, компресорите от серия Ultima
използват специално проектирана
затворена система за охлаждане на
вода, чрез която топлината се отнема директно от главните компоненти на компресора - моторите,
инверторите, корпуса на винтовите
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двойки и маслената система. Инженерният екип,
разработил Ultima, е взел
предвид консумацията на
енергия на всяко ниво от
проектирането. Ето
защо при празен ход Ultima
използва до 45% по-малко
енергия в сравнение с конвенционален двустепенен
компресор. Това означава
използване на 8 kW енергия за захранване на компресор с мощност 160 kW
на празен ход.
От Евромаркет допълват, че благодарение на
своя иновативен дизайн,
компресорите от серия
Ultima използват средно с
20% по-малко компоненти
спрямо конвенционален
безмаслен компресор, което подобрява ефективността при
сервизиране и прави компресора понадежден. Пример за това е липсата на входящ клапан - употребата
му е излишна, тъй като технологията U-Drive елиминира риска от пад
на налягане, който се появява в резултат от контролирането на постъпващия към винтовите двойки
въздух. Друго предимство на компресорите Ultima са ниските нива на
шум - само 69 dB, което ги прави
изключително тихи и подходящи за
инсталиране директно в производствените площи вместо в отделно
помещение.
„С налагането на концепцията
Industry 4.0 потребителите изискват по-интелигентни методи за измерване, анализ и трансфер на резултатите от своите компресорни инсталации, за превенция и елиминиране на рисковете, повишаване на производителността и редуциране на
разходите за енергия. За да посрещне тази необходимост, Gardner
Denver представя iConn - облачно
базирана система за управление на
дебита, която помага на операторите да управляват, оптимизират и

подобряват работата на компресорните инсталации. Тя предоставя детайлна информация за машинните
параметри, задълбочени анализи за
експлоатацията до момента, анализи в реално време, прогнозни и когнитивни анализи за работата на компресорните инсталации, което дава
възможност за повишаване на качеството при работа, превенция на
грешки и потенциални проблеми.
Благодарение на системата iConn,
експертите на Gardner Denver и Евромаркет също могат да получат
достъп до информацията за работата на компресорната инсталация, за
да помогнат на операторите да
оптимизират процесите на работа,
да създават графици за поддръжка и
да анализират енергийната си ефективност“, коментират от Евромаркет.
Новите модели компресори Ultima
са подходящи за всички индустрии,
които се нуждаят от качествен,
100% безмаслен сгъстен въздух - в
хранително-вкусовата промишленост, фармацията, производството
на електронни компоненти, автомобилната индустрия и други.
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CLPA лансира
нова версия на
платформата за
автоматизация
CC-Link IE Field
CC-Link Partner Association (CLPA) обяви пазарния дебют
на нова версия на мрежовата платформа за автоматизация CC-Link IE Field. CC-Link IE Field Basic (IEFB) изисква
100-мегабитова Ethernet връзка и позволява реализирането на IE Field мрежа посредством всяко устройство с
Ethernet поддръжка само с помощта на софтуер. От CLPA
очакват вследствие на тези нови възможности значително да нарасне броят на устройствата на пазара,
които могат да използват CC-Link IE.
„Осъществяването на CC-Link IE комуникация вече е
възможно посредством универсална Ethernet мрежа, а
платформата е подходяща и за приложения с по-малък
мащаб. CC-Link IE Field Basic не изисква високоскоростно
контролно решение или допълнителен хардуер“, поясняват от CC-Link Partner Association.
Цикличната комуникация в мрежата CC-Link IE се изпълнява посредством приложен софтуер за Ethernet на
базата на примерен изходен код. Системата може да
бъде разработена лесно и да включва широка гама от
съвместими устройства. Възможно е CC-Link IE комуникацията да се осъществява едновременно със стандартна Ethernet TCP/IP връзка (HTTP, FTP, etc.). Командната
станция на платформата CC-Link IE Field Network Basic
може да бъде конфигурирана на всеки индустриален или
персонален компютър без нужда от специален интерфейс или допълнително командно устройство.
В края на 2016 г. CC-Link Partner Association (CLPA) и
PROFIBUS & PROFINET International (PI) разработиха спецификация за оперативна съвместимост на базата на
съединител (coupler), която направи възможна безпроблемната комуникация и обмен на информация между CCLink IE и PROFINET мрежи. Съединителят позволява машини в различни полеви мрежи да се свързват лесно и
бързо помежду си. Целта на двете организации бе интеграцията между двата протокола да улесни работата на производителите и операторите на различни автоматизирани машини и системи в глобален план.
„Това сътрудничество е пример как индустриалните компании и организации в сферата на автоматизацията могат да насочат усилията си към това да обслужват по-пълноценно клиентите си и особено крайните потребители. Партньорството ни с PI ще позволи
на производителите на автоматизирани машини и
оборудване да се фокусират върху развитието на собствената си производствена програма, вместо върху
технологичните платформи, които използват“, подчертаха от CLPA.
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Серията AgieCharmilles CUT P на
МТП 2017 в годината на своята
световна премиера
В началото на 2017 г. GF Machining
Solutions с гордост представи на пазара нова серия машини за нишкова електроерозия - AgieCharmilles CUT P, налична в 4 типоразмера, която допълва
настоящото портфолио на производителя от 12 нишково ерозийни машини.

CUT P - проектирана за
производителност
Понижаване на стойността на
произвеждания детайл днес е основна
цел на потребителите и производителите на металообработващи машини.
GF Machining Solutions разработва своята нова серия машини CUT P за нишкова ерозия, следвайки този принцип.
Клиентите на компанията са под
непрекъснат натиск за намаляване
на цените и непрекъснато съкращават времето за доставка. С новия генератор IPG-DPS производителността на машините от серия CUT P при
рязане се повишава с 20%. Нови полезни функции като автоматично заваряване на вложките и автоматично
изваждане на придържащия мост увеличават чистото време, в което машината може да реже, като намалява намесата на оператора в процеса
и съкращава цялото време за изработване на детайла. Освен това машината осигурява по-добро управление на ресурсите и намалени експлоатационни разходи.

CUT P - идеална за всяко
едно приложение
Клиентите търсят нови възможности за разширяване на своя бизнес.
Днес GF Machining Solutions разполага с най-гъвкавия продукт на пазара.
Над 600 специализирани технологии
за обработване на всякакви материали с модерни и производителни режещи нишки са инсталирани стандартно в новата серия машини CUT P.
Точността е гарантирана и при найлоши условия на рязане. Машината
дава висока позиционна точност под
2 микрона. Измерване със сонда в 3D
режим и настройване в 3D са решения
за бързо започване на работа и облекчен контрол на резултатите.
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CUT P - винаги в
готовност
Клиентите на компанията се нуждаят от способността непрекъснато
да адаптират производствените си
процеси. Правейки следващата
стъпка към Индустрия 4.0, GF
Machining Solutions осигурява повишена готовност на машината за работа посредством rConnect, намаляват
нуждата от квалифициран инженерен
труд със SMART решения и с ергономията на HMI операторски панел.

•Намалено време на престой (и
облекчена поддръжка).
•Доставчик на решения (реално внедрени в продукта и технологиите).
•rConnect (използван и за предоставяне на помощ онлайн).
•Бърза реакция на сервизния отдел.
•Ускоряване на работата по веригата от програмиране до експедиране.
•Съвместимост при последваща
модернизация.
•Възвръщаемост на инвестицията
с всеки произведен детайл.
•Взета под внимание съвместимост на компоненти от външни
доставчици, като измервателни
сонди, допълнителни оси и др.
•На пазара е доставен завършен
продукт.
•По-бърза работа от конкурентни
модели.
•Работа с повишена точност.

CUT P - обратна връзка
от производството
Първите машини AgieCharmilles CUT P
са вече при своите клиенти, тестови
инсталации и редовни доставки на
първите потребители на серийно
произведени машини. Отзивите, на
база получени от клиентите резултати, са много положителни.

CUT P - предимства
Новите машини AgieCharmilles CUT P
предоставят на своите ползватели
редица предимства:
•Надеждност на технологиите.
•Надеждно вдяване.
•Съвместима техника и технологии.
•Качество (детайли - точност).
•Лесен за усвояване интерфейс HMI
(решава проблема за намиране на
квалифицирани оператори с познания за процеса на електроерозия).
•Лесна автоматизация на машините.
•Висока скорост на рязане.
•Голям диапазон на приложения.

CUT P - представяне на
продукта в България
В годината на своята световна премиера серията AgieCharmilles CUT P ще
има своето представяне и у нас. По
време на Международния технически
панаир в Пловдив от 25 до 30 септември т. г. в палата 14, щанд D1 фирма
ГАЛИКА ще демонстрира на всички посетители инсталирана и работеща
машина AgieCharmilles CUT P 550.
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интервю

Роботизираните комплекси
на РАИС осигуряват висока
производителност
д-р инж. Иван Гецов,
директор на ВМЗ ЕАД,
пред сп. Инженеринг ревю
Как спряхте избора си на фирма РАИС за доставката на роботизирана система във ВМЗ?

С фирма РАИС имаме дългогодишни контакти, част
от производствената ни база е изградена с техни металорежещи машини с ЦПУ. Последният ни проект е
свързан с изграждането на роботизирани комплекси. В
тяхното предприятие видяхме как работи струг, обслужван от робот. Впоследствие разработихме при нас производствен комплекс от два струга, обслужвани от един
робот, а в момента роботизираните ни линии са вече
няколко. Нашата задача беше да облекчим работата в
производствените ни цехове и да осигурим ритмичност
на производството, което стана с въвеждането в експлоатация на няколко роботизирани линии от металорежещи машини, обслужвани от роботи.
Какви са основните предимства на внедрената система и как тя ще подпомогне дейността на ВМЗ?

Става въпрос за система за управление на производството, която е свързана онлайн с машини и роботи.
Роботите дават възможност за по-точно планиране на
производствената програма, за постигане на по-висока
ефективност и производителност, което води до намаляване на производствените разходи. В същото време
до голяма степен облекчават работата на заетите при
нас работници.
Основното предимство е, че роботизираният комплекс осигурява непрекъснат и изцяло автоматизиран
производствен процес. Роботът може да обслужва едновременно няколко машини - взема заготовка, пребазира я, зарежда я в първата машина, като заедно със зареждането взима готовия детайл от първата машина, оставя го на палет, обслужва втората машина - и при нея
с едно отваряне на машината освобождава готовия
детайл и зарежда нова заготовка. Роботизираните комплекси на РАИС осигуряват висока производителност,
абсолютна точност при изпълнение, гарантирано качество и прецизност на изработката.
Кои са основните предизвикателства при реализацията на проекта? С какви специфики се наложи да се съобразите?

По-скоро РАИС трябваше да се съобрази с нашите
специфични изисквания. Естествено, че преди да започнем работа с тях, сме имали възможност да преценим
офертите и на други компании. Предимството на РАИС
е, че могат да си позволят да се съобразяват с индивидуалните задания от страна на клиента. Предполагам,
че биха могли да работят изцяло серийно производство
и това със сигурност ще е по-лесно за техния конструк-

24

тивен и производствен отдел, но те си позволяват да
разработят продукт, изцяло съобразен с изискванията
на клиента – това беше нашият случай. Производствените комплекси са проектирани и дооборудвани по зададени от нас параметри. Големите производители, чието производство е изцяло серийно, не могат да се съобразяват с всеки клиент, докато РАИС го правят.
Колко време Ви отне цялостната реализация на
системата и на каква стойност е тя?

Не бих казал, че сме приключили с цялостната реализация на системата. Сътрудничеството ни с РАИС е дългогодишен процес и не става въпрос за един проект. А
относно стойността – тя също е динамична величина.
Към момента става въпрос за няколко милиона лева, като
в тях се включват и други инвестиционни елементи.

инж. Нишан Бъздигян, управител на РАИС:

Инвестираме в роботизирани
системи от няколко години
В РАИС разработваме и инвестираме в роботизирани системи от няколко години. Първоначално дооборудвахме наша машина с робот, оценихме предимствата, впоследствие създадохме комплекс от няколко
машини, обслужвани от един робот. Показахме го вече
реализиран и работещ на нашите партньори и в този
аспект се разви впоследствие партньорството ни с
ВМЗ - Сопот. Това е българско предприятие, което
инвестира в модерни технологии и в подобряване
условията на работа. Благодарение на роботизирания
комплекс те могат по-лесно да планират производствения си процес, както и да увеличат ефективността си. В същото време освобождават работна ръка,
която могат да използват далеч по-рационално, защото това са добре обучени кадри.
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Налице са резултатите
от упорития труд на
сътрудниците и
колегите в България
и чужбина
инж. Ивелин Дончев,
управител на Фамател България,
пред сп. Инженеринг ревю

В интервюто си за сп. Инженеринг ревю (6/2016)
миналата година заявявате, че сред основните цели на компанията е растеж на вътрешния и външния пазар. Имате ли вече конкретни резултати в тази посока?
Основен приоритет на компанията - както на дружеството-майка, така и на българското дружество, беше
стабилизирането на производството в България и изграждането на устойчив модел за неговото контролирано развитие. Резултатите от упорития труд на
сътрудниците и колегите в България и чужбина са вече
налице и това, което успяхме да постигнем към деветмесечието на 2017 г. е увеличаване на производствения капацитет с 80%. Това позволи трансфериране на
производствени линии от чужбина в България и увеличаване на приходите на Фамател България с 90%. Увеличена бе и складовата база на компанията. Освен това
лятото на 2017 година дружеството-майка откри
търговски офис в Америка, което, от своя страна,
отвори цял нов поток от клиентски поръчки към България.
Бихте ли разказали по-подробно за производството на компанията у нас – как е организирано то?
Производството е организирано в две направления:

26

шприцоване на пластмасовите компоненти и асемблирането им в краен продукт. Шприцоването и асемблирането се извършват от специализирани работници във
фабриката в Пловдив и след щателен качествен контрол продуктите се транспортират към клиента.
Кои продукти в гамата на Фамател България
могат да бъдат определени като приоритетни и за кои сфери на индустрията са предназначени те?
За момента приоритетни за производството са
щепсели и контакти от гамата SPEED PRO, предназначени за индустрията като цяло. Широко застъпени са
също така и промишлените ел. табла AQUA COMBI.
С какви продуктови новости може да се похвалите и от какво са продиктувани те?
2017 г стартира производството на нов дизайн на
гореописаните продукти, който се характеризира както с подобрен дизайн, така и с подобрени характеристики на клас на защита.
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Подпомагаме предприятията
в повишаване на
ефективността на бизнес
процесите
Йосиф Леви, управител на Л-Клас,
пред сп. Инженеринг ревю
Компанията има дългогодишен опит в разработване и внедряване на ERP/MES-системи
TECHNOCLASS. Какво е тяхното предназначение
и какви възможности открива пред ползвателите им?

Първоначално, TECHNOCLASS беше разработен като
система за технологична подготовка на производството. По-късно се разви в направление управление на производството. Впоследствие започнаха да се добавят
функции за управление на финансите, счетоводството,
доставките, продажбите и т. н. Така се създаде пълноценна ERP система. Последните години силно развитие
получи MES направлението, както и събирането и обработването на производствени данни чрез промишлени
терминали в цеховете.
Към днешна дата TECHNOCLASS има всички основни
функционални възможности, необходими за управлението
на големи, средни и малки предприятия. В пакета системи
TECHNOCLASS трябва да отбележим и PDM, управление
на ремонтите, управление на качеството, управление на
документите и редица други по-малки системи.
Функционалните възможности на ТECHNOCLASS го определят като изключително ефективен инструмент в
ръцете на ръководителите. Те получават бърз достъп до
актуална и точна информация с необходимата степен на
детайлизация. Процесите се анализират в реално време, а
това е предпоставка за навременни ефективни управленски решения. С такъв инструмент ръководството на предприятието постига значително повишаване на ефективността на бизнес процесите и съкращаване на разходите.
Така, например, променяйки параметрите за планиране и
модела на управление в TECHNOCLASS, наш клиент успя да
намали незавършеното производство с 25% и материалните запаси с 30%. При друг клиент производителността
на цеха след внедряване на MES се повиши с 7%.
TECHNOCLASS е и носителят на технологично знание
за управление на бизнес процесите, което в голяма степен решава проблема, свързан с все по-засиления недостиг на квалифицирани кадри и зависимостта от субективния елемент в управлението на производствените
предприятия. Безспорно, една от големите ползи за ръководителите е получаването на информация за себестойността и качеството на продукцията още на етапа на
нейното производство, в момент, когато все още е
възможна корекция на процеса.
Реализирали ли сте проекти, в които решенията
TECHNOCLASS са интегрирани с други системи?
Разкажете за някои от тях.

Да, естествено! Обикновено такава интеграция се
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налага в по-големи предприятия. Такъв е примерът в две
предприятия с общо ръководство в град Твер, Русия. Там
е внедрен SAP, а производството се управлява с
TECHNOCLASS. Двете системи са интегрирани и обменът на данни е в реално време. Работят като една
единна система. Подобна интеграция сме реализирали и
във фирма за производство на обувки, която има три
завода в различни градове в Русия. Управляват се с
TECHNOCLASS, а финансово – счетоводната функция е
реализирана в 1С. В различни проекти сме осъществили
интеграции с BAAN, PDM, ТРЗ и “Управление на човешките ресурси“.
По Ваши наблюдения труден ли е преходът към
автоматизирано управление на бизнеса за една
фирма?

Дa, не е лесно! Започвайки проект, ръководството и
съставът на предприятието трябва да знаят, че предстоят няколко тежки месеца. Проект за внедряване на
ERP се реализира, за да се промени начинът на работа в
предприятието. Автоматизацията на „тефтерчето“ не
води до повишаване на ефективността.
Илюзия е, че с автоматизацията работата ще намалее. В ERP системата се обработва в пъти повече информация от формализираната преди проекта. Тази информация трябва да бъде създавана, а това е нова, допълнителна работа.
Друга илюзия е, че консултантите ще дойдат, ще направят всичко и един ден хората в предприятието ще се
събудят с работещо ERP. Тук е мястото на метафората
с моето отслабване: „Аз, като всеки пълен човек, мечтая
да отслабна. В тази връзка търся контрагент, с който да
подпиша договор, в който той се задължава да спазва
диета и гарантира, че ще отслабна аз.“ Промяната в
предприятието е задача и отговорност на ръководството и специалистите на самото предприятие. Консултантите са само катализатор в този процес.
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"Синтер-М" АД: Оборудвани
с най-съвременни машини,
сме в състояние да предложим
разнообразни и комплексни услуги
Какви са новостите, случващи се в
"Синтер-М" АД?
Постигаме поставените си цели, опитвайки се да
предложим на своите клиенти повече и качествени
услуги. В продължение на една година работихме по
проект за "Подобряване на конкурентоспособността,
ресурсната ефективност и производствения капацитет на "Синтер-М" АД" по процедура "Подобряване
на производствения капацитет в МСП". С този проект имахме възможността да закупим последно поколение машини.

С какво оборудване разполага
производството на компанията и
какъв тип са новите машини, с
които разполагате?
"Синтер-М" АД придоби 3 нови машини поколение
2017 г. Фирмата разполага с нова нишкова електроерозийна машина, вакуумна пещ за термообработка и
трикоординатна измервателна машина.

Започвате ли предлагането на нови
услуги за своите клиенти. Бихте ли
разказали повече за това?
Разбира се, целта на нашата компания е да се развива, като предлага на сегашните и бъдещите си клиенти по-комплексна услуга. Така имаме възможност
да поемем и външни поръчки, свързани с работа само
за новите ни машини.
Една от новите ни придобивки е нишкова електроерозийна машина последно поколение с високоенергиен регулатор, която изрязва с висока точност закален профил до 250 mm височина. Машината е с найвисоките скорост на рязане и клас на грапавост,
предлагани до момента на пазара. Тъй като напоследък се налага и производството на детайли с наклонени зъби, нашата нишкова електроерозийна машина може да изработва подобен вид детайли с наклон до 45 градуса.
Вакуумната ни пещ за термообработка е единствена по рода си. Тя извършва термообработка чрез
вакуум до 1350 градуса. Пещта може да прави закаля-
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ване, циментация и карбонитриране с 3 вида газ. Чрез
нея можем да предложим на своите клиенти постигане на по-висока твърдост и устойчивост на исканите детайли. Така те спокойно могат да разчитат
на висока износоустойчивост на влаганите от тях
части в производството си.
Трикоординатната измервателна машина е последно поколение измервателен уред с автоматична
сканираща глава, която позволява повече на брой точки от измерваната повърхност, за да осигури по-висока точност. Машината предлага измерване на детайл в 3D пространството с точност до микрон. Така, без чертеж, но с много точно измерване, се гарантира безпроблемна изработка и монтаж на изисквания детайл. Програмата, която операторът прави
при самото измерване, е в такъв вид (формат), който може да бъде пренесен към CNC металообработващи машини, за да изработят детайла.

Ще доведат ли тези инвестиции в
ново оборудване до разширение на
продуктовия асортимент на
компанията?
Безспорно, това е нашата цел. Предлагането на нови услуги при изработване или последващо обработване на детайли да доведе до по-голям интерес и увеличаване продуктовия асортимент на компанията.
Ще можем да извършваме по-цялостни услуги за нашите клиенти и да поемаме външни поръчки за новите машини.

Какви са новите проекти, които
предстоят за "Синтер-М" АД?
Новите ни проекти са свързани с нашето бъдещо развитие. Ще продължаваме да работим в тази насока. Ще разработваме нови технологии. Ще
се стараем да предлагаме нови услуги и разнообразие от детайли.
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Машини и професионални услуги
за висока производителност
За повече от 90 години Кнут предоставят персонализирани технически решения и професионални услуги за компании в над 30 държави на 5 континента.
От създаването си KNUTH непрекъснато
се ангажира със взаимоотношенията с
клиентите, преподава ги на своите нужди и създаде портфолио от продукти, които сега могат да разчитат на всяка металообработваща компания, от малки
сервизи до индустриални корпорации.
Технологичното развитие на продуктовото портфолио на KNUTH е придружено от непрекъснатата оптимизация
на пакета от професионални услуги. Техническото решение е изградена с клиента, в зависимост от нуждите на производството. Нашите специалисти, посветени на предоставяне, по всяко време, за
обслужване на клиенти и поддръжка. Нашите професионални услуги правилното
функциониране на оборудването през целия си живот.

Персонализирани технически
решения
• Консултации в нашия щаб или в помещенията на клиента
• Оценка на нуждите от обработка на
клиента
• Тълкуване на чертежи и предлагане на
оптимални решения

Сервиз и поддръжка
• Инсталиране и пускане в експлоатация на машини
• Специализирано обучение за напреднали технологии и машини с ЦПУ
• Отговор на исканията в 24 часа
• Оригинални резервни части на склад
в щабквартирата
• Следгаранционен сервиз

Гарантирано качество
• Високоефективни машини за всички
видове металообработка
• Високо персонализирано оборудване
• Лесни за използване интерфейси
• ISO 9001: 2008 и CE сертифицирано
оборудване
• Обширни тестове и проверки преди
доставката до клиента

Достъпни финансови
решения
• Условия на плащане, адаптирани към
изискванията на клиента
• Финансов или оперативен лизинг
• Възможност да правите вътреобщностни придобивания (без ДДС)
• Консултации и реализиране на европейски проекти
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Конвенционални машини, ЦПУ машини, машини за рязане, машини за обработка на ламарина, машини за обработка на профила, професионални услуги
Кнут е глобална компания със седалище в Wasbek - Германия, седем дъщерни
дружества (САЩ, Бразилия, Южна Африка, Румъния, Русия и Китай) и има силно
присъствие в над 30 страни.

KNUTH Wasbek (Германия) седалище
На площ от над 172,200 м2, повече от
200 машини от всички диапазони за обработка на метали са на разположение
на клиентите за демонстрации и тестове. Тук е мястото, където се оформят
идеите, се прави дизайн и в крайна сметка се извършват окончателни инспекции
и тестове, преди машините KNUTH да
бъдат доставени на клиента.

KNUTH Шенжен (Китай)
С нарастването на търсенето през
последните четири десетилетия, KNUTH
консолидира интегрирана система за висококачествени стандарти, основани на
научни изследвания, проектиране, производство, монтаж, тестване, мониторинг
и обслужване. Това доведе до създаването
на фабриката за CNC машини през 1995 г.
в Шенжен, Китай, която спечели многобройни награди за отлични постижения.
На това място от близо 12 000 м2, ангажиментът на Кнут за непрекъснато
обновяване се отразява в неговата техника. Тук те идват от вертикални машинни центрове до CNC стругове и CNC
шлифовъчни машини. Всички машини са в
съответствие с всички правила са в сила, EC, а компанията е сертифицирана по
ISO 9001 за управление на качеството.
Целият процес, от производството до
сглобяването и изпитването, се осъществява под стриктния контрол на германските инженери.

KNUTH Център за рязане в
Neumunster (Германия)
През годините, за да се контролира
нарастващата нужда от пазара на машини за рязане, KNUTH създаде немския
режещ център през 2008 г. Тук произвеждаме машини за водни и лазерни рязане,
използващи най-съвременна технология
и висококачествени компоненти от европейски доставчици.
Също така, беше разработена и безпрецедентна платформа за консултиране
и представяне, която осигурява съкращаване на демонстрации за сравнение
(водна струя, плазма, лазер), конкретни
решения за най-сложните задачи за рязане и оптимална база за планиране на
бъдещите системи - всичко това от един
единствен източник.

KNUTH SRL (Яш) - доставчик
за Румъния, Молдова и
България
Продуктите KNUTH се намират на
румънския пазар повече от 10 години,
факт, известен от всички потребители
на машинни инструменти. Много голямото увеличение на броя на заявките за
нейните продукти доведе до създаването на представителство в Яш. KNUTH
SRL предоставя оборудване и аксесоари
за пазарите на Румъния, Република Молдова и България, заедно с най-добрите
технически, логистични, следпродажбени и сервизни услуги.
Можете да научите повече за нашите продукти в машиностроене
панаир в Пловдив, от 25 до 30 септември да ни посетите на щанд
N13, павилион A.
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HOBAS и Amiantit
обединяват сили в Европа
АMIBLU, концерн за екологични високотехнологични тръби,
с централа в Клагенфурт
Сливането на HOBAS и Amiantit (в това число технологията FLOWTITE) в Европа беше официално финализирано
на 28.08.2017, след като бе одобрено от Дирекция Конкуренция на Европейската комисия. Двете водещи на пазара компании за тръби от стъклопласт (GRP) са обединили усилията си за сформиране на съвместно предприятие с името
AMIBLU и седалище в Клагенфурт. Споразумение между базираната в Австрия, WIG Wietersdorfer Holding GmbH, собственик на HOBAS и Amiantit Company SAAC, собственикът
на Amiantit Europe, Саудитска Арабия, бе постигнато през
декември 2016 г. със структура на собственост, споделена
между партньорите 50:50.
GRP тръбите осигуряват устойчиви решения в инфраструктурни и промишлени приложения като питейна вода, напояване, отпадни води, водноелектрически централи или промишлени инсталации. Те имат много важни предимства пред конвенционалните тръбни материали. Марките HOBAS и FLOWTITE предлагат различни преимущества при тръбопроводните решения и AMIBLU ще осигури
както приемственост, така и растеж за двете до скоро
конкурентни фирми.

По-ясното позициониране на продукта
спрямо традиционните материали ще
ускори прехода към устойчиви
тръбопроводни решения.
Ник Крофтс, главен изпълнителен директор на AMIBLU
и Клаус Брун, главен търговски директор на групата за света, са единни, че сливането ще подпомогне осезаемо позиционирането на GRP продуктите за укрепване на устойчивите решения на европейския пазар. То ще се отрази на
позиционирането на марките HOBAS и FLOWTITE пред клиентите и лицензиантите по целия свят. "Водата е ценен
ресурс, основен за живота. В AMIBLU сме убедени, че можем да управляваме по-добре този ресурс, без да увеличаваме инвестиционните нива. Ние предлагаме решения срещу
загуби, замърсяване, разрушаване и неефективност на тръбопроводните системи, като спестяваме капиталови и оперативни разходи", казва Ник Крофтс, изпълнителен директор AMIBLU.
Днешният пазарен дял на тръбопроводните системи
GRP не отговаря на ползата, която те предлагат. Тъй като изискванията по отношение на продължителността на
живот, намалените разходи за поддръжка и енергийната
ефективност нарастват, ръководството очаква повече
клиенти да се обърнат към AMIBLU за решения. В допълнение при предстоящите инфраструктурни проекти, планирани през следващите 5 години в Европа, GRP решенията
представляват най-доброто предложение спрямо традиционните тръбни материали (по-специално чугун, стомана и
бетонни тръби).
Политиката на досегашните структури се характеризира с непрекъснати иновации и всеотдайност при обслуж-
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ването на клиентите с цел тяхната удовлетвореност. Общата мисия е чрез замяна на традиционните решения,
страдащи от корозия, стареене и липса на водоплътност,
със съвременната композитна технология, мрежите да бъдат високоефективни и чисти в продължение на 150 години. AMIBLU ще постави основите на една устойчива и надеждна мрежа за управление на водите.
Клаус Брун, главен търговски директор за цял свят, добавя: "Технологичното лидерство на AMIBLU при GRP решения за водните приложения ни дава по-силна платформа
за по-нататъшен международен растеж, например в Азия,
Латинска Америка и Африка. Ние имаме големи амбиции и
с нетърпение очакваме да стартираме глобална конкуренция с другите възможности на пазара."

За групата HOBAS
HOBAS е дъщерно дружество на WIG Wietersdorfer Holding
GmbH, конгломерат за строителни материали и тръбопроводни системи, със седалище в Клагенфурт, Австрия.
HOBAS е знак за компетентност в GRP тръбопроводните
системи. Те се произвеждат в Европа и САЩ и се продават
по целия свят. Продуктите на HOBAS се използват успешно в областта на питейната вода, отпадните води, напояването, дренажите, водноелектрическите централи и редица други сектори.

За Amiantit Европа и технологията
FLOWTITE
Amiantit Европа und технологията FLOWTITE са дъщерни дружества на фирма Amiantit SAAC, Саудитска Арабия,
регистрирани на фондовата борса на Саудитска Арабия.
Фирмата обслужва общински, строителни, индустриални,
енергийни и селскостопански пазари в световен мащаб, подкрепяйки развитието на глобалната инфраструктура.
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Новости при
операционните
усилватели
Н

Стефан Куцаров

езависимо от над 50-годишната си история операционните усилватели (Operational Amplifier) OУ
продължават да се използват масово не само като самостоятелни интегрални схеми (ИС), но и все по-често като блокове на ИС извън областта на усилвателите. Съществено
е мястото на ОУ в бързоразвиващите се области на индустриалната и
автомобилната електроника, сензорите, управлението на електродвигатели, приборите с батерийно захранване.
Освен класическите усилия за подобряване на параметрите и съответно приближаване до идеалния ОУ,
подчертани са стремежът за намаляване на захранващото напрежение
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и снижаване на постояннотоковата
консумация. В реализацията им
продължава да преобладава ползване-

то на биполярни транзистори независимо от даваните в началото на
века прогнози за бързо нарастване на
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Таблица 1. ОУ с общо предназначение.
№

Модел (принадлежност
към други видове)

Производител

VDD,V; (IDD,mA); [VOS,mV]; {IB,nA}

AVO,dB; (GBP,MHz) [SR,V/ s]
{CMRR,dB}

Раб.темп.обхват,oС (размери,mm)

1
2
3

ADA4666-2 (RRIO)
LM2904WN (AUA)
TLV9061 (RRIO)

Analog Devices
ST Microelectronics
Texas Instruments

3-18;(0.63) [0.5]; {0.1max}
3-30; (0.35) [2]; {20}
1.8-5.5; (0.575) [±0.3]; {0.02}

147; (4) [2]; {95}
100; (1,1) [0,6]; {85}
100 min; (10) [5]; {77-114}

TA = -40 +125 (3x3x0,75)
TA = -40 +150 (4.9x3x0,85)
TA = -40 +125 (5x4x1,65)

относителния дял на CMOS транзисторите. Трябва да се отбележи
увеличаването на броя на ОУ, чиито
параметри им позволяват едновременно да принадлежат към няколко
вида. Поради това дадената тук класификация (за която няма международно приети норми) е според типичните стойности на един от тях, а в
колона 2 на таблици 1-6 са добавени
останалите видове, към които принадлежи съответният ОУ. Ползваните съкращения са PrA за прецизни ОУ,
AUA на ОУ за автомобилостроенето
(Automotive Amplifier), RRO за ОУ с максимална амплитуда на изхода (Rail-toRail Output), RRIO за такава и на входа (Rail-to-Rail Input and Output или Input
Output Full Range).
Продължава твърде честото
предлагане на набор от ОУ с еднакви
параметри, но различаващи се по
броя им в един корпус (1, 2 или 4) и/
или по неговия вид. Постепенно нараства броят на моделите с допълнителни функции като изключване на
захранващото напрежение (Shutdown), например ОУ на ред 1 от табл.
3 или „спящ режим“ (Sleep Mode), например ОУ на ред 1 от табл. 3, който е подобен на изключването, но с
възможност за по-бързо преминава-
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не в активен режим за сметка на поголемия консумиран ток.
В статията са разгледани основно ОУ, произведени след 01.01.2015
г., с последната версия преди тази
дата (в някои каталози като „NEW“
се отбелязват пуснати по-рано на
пазара) или отбелязани като препоръчвани за нови разработки (Recommended for New Design). Дадените в таблиците параметри са само за определено захранващо напрежение
(Supply Voltage) VDD, а размерите са
на един от предлаганите корпуси.
Освен това за простота в таблиците не е отбелязано дали има разновидности с различен брой ОУ в корпуса.

ОУ с общо
предназначение
Наименованието на този първи
вид ОУ (General Purpose Op Amp,
Standard OA) се дължи най-вече на пониската им цена (Low Cost OA, Op
Amp for Cost-Sensitive Systems), а старото схващане, че са със сравнително скромни параметри, вече губи
смисъл. В статията за тях е ползвано съкращението GPA, а основните
им приложения освен в класическите
области като битова електроника,

индустриални системи, управление
на електродвигатели и измерване на
токове (Current Sensing), за обработката на сигнали от сензори (Sensor
Interface) и в постояннотокови захранвания и др. Специфична особеност
е ограниченият брой нови модели,
тъй като пуснатите на пазара през
последното десетилетие продължават да имат напълно задоволителни
параметри. В табл. 1 са дадени примери за характерни новости с основни параметри VDD, консумиран ток
от всеки ОУ в корпуса (Channel Supply
Current) IDD, входно напрежение на
несиметрия (Input Offset Voltage) VOS
(или VIO в част от каталозите), входен поляризиращ ток (Input Bias
Current) IB (или Iib), коефициент на усилване по напрежение (Voltage Gain) AVO
(или AOL), коефициент на широколентност (Gain Bandwidth Product, Unity
Gain) GBР, скорост на изменение на
изходното напрежение (Slew Rate) SR
и коефициент на потискане на синфазните сигнали (Common Mode
Rejection Ratio) CMRR. Трябва да се
има предвид, че GBP и SR нарастват
с увеличаване на VDD. Дадените на
редове 1 и 2 са двойни ОУ (Dual
Operational Amplifier), а на редове 1 и
3 са CMOS.
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Таблица 2. Прецизни ОУ.
№

Модел (принадлежност
към други видове)

Производител

VDD,V; (IDD,mA); [VOS,mV];
{IB,nA}

AVO,dB; (GBP,MHz)
[SR,V/ s] {CMRR,dB}

RIN, M (TCVOS, V/oC)
[ND,nV/ Hz]

Раб.темп.обхват,oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5
6
7

ALD2702DA (RRO)
ADA4622-1 (RRO)
ADA4530-1
ISL2822SEH
MAX44250 (RRO)
TSX711 (RRIO, LPA)
OPA388 (RRIO)

Advanced Linear Devices
Analog Devices
Analog Devices
Intersil
Maxim Integrated
ST Microelectronics
Texas Instruments

4-10; (2) [1max]; {0.001}
5-30; (0.715) [0.04]; {0.015}
4.5-16; (0.9) [0.008]; {<10-6}
4.5-40; (2.2) [0.01]; {1}
2.7-20; (1.22) [0.003]; {0.2}
2.7-16 [0.2max];{0.001}
2.5-5.5 [0.00025]; {0.03}

89;(1.5) [1.9]; {83}
122; (8) [18]; {100}
143; (2) [1.4]; {114}
123; (10) [3.6]; {120}
154; (10) [8]; {140}
140; (2.7) [0.85]; {102}
148; (10) [5]; {138}

106;(7)
107;(2) [30]
>108;(0.13) [14]
(0.13); [3]
(5); [5.9]
106; (2.5max) [22]
100; (0.005) [7]

TA= -55 +125 (10.3x7.87x5.08)
TA= -40 +125 (2.9x1.6x1.15)
TA= -40 +125 (6x4x1.65)
TA= -55 +125 (3x3x0.86)
TA= -40 +125 (2.9x1.63x1.1)
TA= -40 +125 (4.9x3.9x1.25)
TA= -40 +125 (4.9x3.9x1.74)

Прецизни ОУ
Характерни за този вид (Precision
Operational Amplifier) са намалените
стойности на VOS и IB , по-малкият
температурен коефициент (Offset
Drift) TCVOS (или ∆V OS/∆T) на това
напрежение и по-ниският нежелан
собствен шум, оценяван чрез плътността (Noise Density) ND на входното
шумово напрежение при определена
честота с измерение nV/√Hz или
чрез нискочестотния шум (1/f Noise,
Peak-to-Peak Voltage Noise) от връх до
връх eNp-p в определена честотна
лента. Важни са и много големите
стойности на AVО (те позволяват
чрез дълбока отрицателна обратна
връзка да се подобрят и стабилизират параметрите на електронните
схеми) и на входното съпротивление
(Input Resistance) RIN (възможност за
работа с високоомни източници на
сигнал). Специфичното наименование
Zero-Crossover на част от прецизните ОУ означава подобрена структура на входното им MOS стъпало,
която едновременно осигурява малко VOS и амплитуда на входното напрежение, много близка до VDD. Друг
пример е ОУ на ред 7 на табл. 2 към
диференциалните двойки от NMOS
и PMOS транзистори, на чието входно стъпало е прибавен блок (Charge
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Pump) за практически цялостно премахване на нелинейните изкривявания при напрежения дрейн-сорс на
транзисторите под 1,8 V. Прецизните ОУ с допълнителен термин
Zero-Drift в наименованието си
имат във входното си стъпало
блок за непрекъснато коригиране
на измененията на VOS , благодарение на който те рязко намаляват
и същевременно се понижава температурната зависимост на напрежението. Такъв блок също
съдържа ОУ на ред 7 в табл. 2. За
последните две подобрения на ОУ
трябва да се прибави, че те вече
се използват и в някои GPA.
Основните приложения на прецизните ОУ са за реализацията на измервателни усилватели (Instrumentation
Amplifier) в прибори от най-различно
естество (вкл. с батерийно захранване и медицински), в системи за
събиране на данни (Data Acquisition),
сензорни, за измерване на токове,
реализация на прецизни постояннотокови захранвания и активни филтри, на входни буфери за многоразредни АЦП, системи за управление в
автомобили и др.
В табл. 2 са дадени характерни
примери за прецизни ОУ, като този
на ред 3 е електрометричен усилва-

тел (Electrometer Amplifier) поради
нищожния си IB.

Бързи ОУ
Този тип (High Speed OA, Fast OA,
HSA) са с големи стойности на SR
(обикновено над 20V/µs), поради което често се означават като High
Slew Rate OA. По принцип осигуряването на подобни SR обикновено е
свързано и с получаването на широколентови ОУ (Wideband OA) с GBP над
100 MHz. При ползването на каталожна информация трябва да се внимава,
тъй като някои производители означават като бързи ОУ такива с твърде
скромни GBP и SR (пример за това е
даденият на ред 4 от табл. 3). Масовото излизане на пазара на бързите
ОУ бе в десетилетието около 2000 г.
и днес едновременно с новите непрекъснато продължават да се появяват подобрени разновидности, които
не трябва да се пренебрегват.
Сред специфичните параметри
могат да се отбележат горната
гранична честота при намаляване на
А VО с 0,1dB (Bandwidth for 0,1dB
Flatness) BW0.1dB и времето за установяване на изходното напрежение с
точност 0,1% (Setting Time to 0,1%).
Съществена практическа особеност
е съчетаването на параметрите с
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Таблица 3. Бързи ОУ.
№

Модел (принадлежност
към други видове)

Производител

VDD,V; (IDD,mA); [VOS,mV];
{IB,nA}

AVO,dB; (GBP,MHz)
[SR,V/ s] {CMRR,dB}

RIN, M (BW0.1dB,MHz)
[tSET0.1%,ns]

Раб. темп. обхват,oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5
6

ADA4806-1 (PrA,RRO)
ISL55033 (RRO)
MAX9632 (PrA,LNОA)
NCS20034 (RRO)
TSH81 (RRO)
THS4552 (PrA,LNОA)

Analog Devices
Intersil
Maxim Integrated
ON Semiconductor
ST Microelectronics
Texas Instruments

2.7-10; (0.47) [0.013]; {550}
3-5.5; (21.3) [1]; {6000}
4.5-36; (3.9) [0.03]; {30}
1.7-5; (0.23) [0.5]; {0.001}
3-12; (7.2) [1.2]; {6000}
2.7-5.4; (1.37) [50]; {1000}

111; (120) [190]; {130}
6; (400) [2350]
140; (55) [30]; {135}
92; (5) [6]; {80}
81; (65) [80]; {90}
125; (135) [220]; {110}

0.26; (18) [35]
7; (60) (65)
[600]
106 [1800]
(6)
0.1 (15); [30]

TA = -40 +125 (2.9x1.6x1.15)
TA = -40 +85 (3x3x0.67)
TA = -40 +125 (5x4x1.5)
TA = -40 +85 (5x4x1.5)
TA = 0 +70 (5x4.4x1)
TA = -40 +125 (5x4.4x1.1)

Таблица 4. Маломощни ОУ.
№

Модел (принадлежност
към други видове)

Производител

VDD,V; (IDD,mA); [VOS,mV]; {IB,nA}

AVO,dB; (GBP,MHz) [SR,V/ s]
{CMRR,dB}

Раб. темп. обхват,oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5
6
7

ADL2711DA (PrA)
LTC2063H (PrA,RRO)
NJM8530F (RRIO)
NCS20091 (RRO, AUA)
LMV820A (GPA, AUA)
OPA191 (PrA)
TLV369 (RRIO)

Advanced Linear Devices
Analog Devices
New Japan Radio
ON Semiconductor
ST Microelectronics
Texas Instruments
Texas Instruments

2-10; (0.2) [0.25] ;{10-5}
1.7-5.25; (0.0013) [0.001]; {0.0005}
1.8-14; (0.32) [1]; {50}
1.8-5.5; (0.02) [0.5]; {0.001}
2.5-5.50.22) [0.8max]; {60}
4.5-36; (0.14) [0.01]; {0.005}
1.8-5.5; (0.0008) [0.85]; {0.01}

100; (0.7) [0.7]; {90}
120; (0.02) [3500]; {130}
85; (1) [0.4]; {70}
120; (0.35) [0.15]; {73]
100; (5.5) [1.9]; {75}
126; (2.5) [5.5]; {100}
120; (0.012) [0.005]; {110}

TA = -55 +125 (10.3x7.87x5.08)
TA = -40 +125 (2.7x1.6x0.85)
TA = -40 +125 (2.9x1.6x1.1)
TA = -40 +125 (2.2x1.35x1)
TA = -40 +125 (2x1.25x1)
TA = -40 +125 (2.9x1.6x1.45)
TA = -40 +85 (2x1.25x1)

тези на някой (или някои) от другите видове ОУ, вкл. маломощни.
Основните приложения на бързите
ОУ са в измервателни прибори и системи като видеоусилватели, в комуникационни мрежи и системи за събиране на данни и обработка на сигнали, медицински прибори, сензори, драйвери за АЦП с голяма разрешаваща
способност (не по-малка от 16b), буфери за цифровоаналогови преобразуватели (ЦАП), четящи устройства за
радиочестотна идентификация, управление на електродвигатели, за
реализация на активни филтри и др.
В табл. 3 са дадени основните
параметри на бързи ОУ, като този в
ред 2 е троен, а даденият на ред 6
има и диференциален изход (Fully
Differential Amplifier).

Маломощни ОУ
Общата тенденция за създаване
на електронни схеми с малка постояннотокова консумация и сравнител-
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но ниско VDD за апаратури с батерийно и мрежово захранване
присъства и при ОУ. Към тяхната
основна разновидност (маломощни
ОУ – Low Power OA) с IDD до 1 mA
постепенно се прибавиха микромощни ОУ (Micropower OA) и наномощни
ОА (Nanopower OA) без да има фиксирана граница за различаване на
трите типа. Вече съществуват и
прибори (например даденият на ред
7 в табл. 4 и TSU101 на ST Microelectronics) с IDD под 1µA. В статията и за трите разновидности е ползвано съкращението LPA, а за постигане на параметрите им немалка
част са реализирани с CMOS транзистори, което обикновено е отразено в тяхното наименование. Полезно е да се има предвид, че по
принцип намаляването на IDD води до
понижаване на GBP и SR и че много
производители предлагат серии от
LPA – например ST Microelectronics
има 21 модела. Освен това при по-

вече от един ОУ в корпуса стойността на IDD e за всеки от тях и обикновено е с измерение µA/Ch.
Освен приложенията в прибори с
батерийно захранване, те се използват в автомобили (обикновено в
системите за сигнализация), в системи за събиране и обработка на
данни, за реализация на усилватели
за измерване на ток (Current Sensing
Amplifier), като буфери за АЦП и
ЦАП, в индустриални прибори, комуникационни системи, постояннотокови захранвания, зарядни устройства и програмируеми логически
контролери, активни филтри и компаратори.
Маломощните ОУ нямат специфични параметри, дължащи се на
намалената им постояннотокова
консумация, и затова примерите в
табл. 4 ползват същите основни,
както GPA. Този на ред 7 е от вече
споменатия тип Zero-Crossover и има
IDD в долната граница на съвремен-
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Таблица 5. Мощни ОУ.
№

Модел (принадлежност
към други видове)

Производител

VDD,V; (IDD,mA); [VOS,mV];
{IB,nA}

AVO,dB; (GBP,MHz)
[SR,V/ s] {CMRR,dB}

Io,A; (IoSP,A) [Vo,V];
{PDISS,W}

Раб.темп.обхват,oС
(размери, mm)

1
2
3
4

ADA4870 (HSA)
NCS5652
L2720W
OPA541BM

Analog Devices
ON Semiconductor
ST Microelectronics
Texas Instruments

10-40; (32.5) [1]; {12000}
3.3-13.2; (3) [1]; {550}
4-28; (10) [10]; {200}
10-80; (20) [0.1]; {0.004}

AFB 20; (70) [2500]; {60}
105; (0.35) [1.5]; {100}
80; (1.2) [2]; {84}
97; (1.6) [10]; {113}

1; (1.2) [37]; {ma x5.4}
±0.5; (1) [13.2]
1 [VDD-5.5]
5; (10) {max 125}

TA= -40 +85 (15.9x11x3.35)
TA= -40 +125 (3x3x0.55)
TA= -40 +125 (10.5x7.6x2.35)
TC= -40 +125 (20.3x11.1x4.62)

ните възможности (минималната му
консумирана мощност е 1.44 µW).

ОУ с максимална
амплитуда
Като термин и ползвани съкращения този вид ОУ вече бяха споменати и използвани в дадените таблици. Същността им е, че типичната
разлика на осигуряваното от тях
изходно променливо напрежение от
захранващите напрежения VDD и VSS
(или нулата при единично захранване) е между няколко mV и няколко
десетки mV, като нейното постигане обикновено се осигурява чрез
CMOS транзистори, например изходното стъпало работи в клас АВ. При
ползването на каталози трябва да
се внимава, тъй като нерядко производителите наричат ОУ с максимална амплитуда такива с разлика от
няколко стотици mV. От гледна
точка на останалите параметри
тези ОУ могат да са всеки от останалите видове.
Специфични параметри са максималното изходно напрежение (High
Output Voltage) VOH и минималното
(Low Output Voltage) VOL, давани при
определени VDD и VSS или разликите
(Output Voltage Swing from Rail) между
тях и захранванията със същите
означения. Те са в обратнопропорционална зависимост от съпротивлението RL на товара в изхода на ОУ
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(или изходният ток ISOURCE при VOH и
ISINK при V OL), поради което обикновено се дават две техни стойности,
например при 1 kΩ и 10 kΩ. Логично
VOH и VOL зависят и от изходното
съпротивление на ОУ – параметър е
стойността му ZOUT при определен
коефициент на усилване AVО с обратна връзка. Реализацията с MOS транзистори определя неголемите стойности на GBP (до няколко MHz) и SR
(рядко над 10 V/µs) и много малкия IB
(от порядъка на 1 рА).
Характерни приложения на тези ОУ
са обработката на сигнали от източници с голямо изходно съпротивление
като сензори (особено с фотодиоди)
и някои медицински прибори, както и
в измервателни прибори с батерийно захранване (поради малките им
VDD) и за входни блокове на АЦП. Сред
новостите са единичният ADA46221 и двойният ADA4622-2 на Analog
Devices с VOH=30 mV и VOL=5 mV при
изходен ток 1 mA и аналогичните
AZV831 и AZV832 на Diodes c
VOH=VOL=3 mV при RL=10 kΩ.

Високоволтови ОУ
Наименованието им (High-Voltage
OA) се дължи на възможността за
работа с големи захранващи напрежения – обикновено не по-малки от
±30 V и съответно единично захранване VDD≥60 V, без това да е долна
граница според някакви международ-

но приети норми. Например такива
не са дадените на ред 4 в табл. 2 и
ред 3 на табл. 3, тъй като първият
се препоръчва да работи с единично
захранване до +40 V, а това на втория може да е двойно до ±18 V. Очевидно основното предназначение на
този вид ОУ е захранване на високоволтови товари, а специфични приложения са в съответните измервателни прибори и такива за тестване на полупроводникови прибори, за
управление на пиезосистеми за прецизно позициониране и в прибори,
осигуряващи отклонение на поток
от заредени частици чрез електростатично поле (Electrostatic Deflection).
Параметрите им обикновено са
подобни на GPA, а единствената
особеност в тях е предпочитанието
за работа с двойно захранване с цел
получаване на максимална амплитуда на изходното напрежение. Сред
характерните примери е SG1536 на
Microsemi за захранващи напрежения
между ±12 V и ±36 V, максимално
изходно напрежение 60 V от връх до
връх и работа при околна температура между -55 и +125°С. Захранващото напрежение от ±100 V до
±1250 V на РА99 (Apex Microtechnology) позволява изходно напрежение до 2400 V от връх до връх,
което заедно с максималния изходен
ток Io от 50 mA го класифицира и в
групата на мощните ОУ.
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Мощни ОУ
Този вид ОУ (Power Operational Amplifier) POA се характеризират преди всичко с големи стойности на изходния си ток (Output Current) Io, поради което някои производители ги наричат High Current OA или High Current Drive
OA. Няма точно определена граница за Io, над която ОУ се
приемат за мощни, но в някои каталози и в статията е
прието Io≥50 mA. Част от РОУ са и високоволтови, което трябва да се има предвид в приложенията. Освен Io
специфични параметри са токът на късо съединение на

изхода (Short-Circuit Protection Current Limit) IoSP, чиято
стойност се ограничава от вградена в РОА схема, максималното изходно напрежение (Output Voltage Swing) Vo
и максималната разсейвана мощност (Internal Power
Dissipation) PDISS, която може да бъде отделена като
топлина.
Характерни приложения на РОА са като драйвери на
мощни полеви транзистори, захранване на PIN диоди, в
CCD и пиезоприбори, ултразвукови устройства и генератори на сигнали, в прецизни постояннотокови стабилизатори (вкл. програмируеми), управление на постояннотокови електродвигатели, захранване на светодиоди
(LED String Driver). Не е за пренебрегване работата на
РОА без опасност от самовъзбуждане при значителни
капацитивни товари, достигащи няколко десетки µF.
Друга особеност поради големия Io е обикновено наличието на няколко изхода, които трябва да се свързват успоредно. В техническата документация често се дават
и препоръки за оформянето на печатната платка с РОА
и за неговото охлаждане. Приложенията на мощните ОУ
обикновено не предполагат поръчки на големи количества
(в сравнение с вече разгледаните видове), поради което
предлаганите на пазара се задържат по-дълго време и
по-рядко се появяват нови модели.
В табл. 5 са дадени примери за типични РОА, като за
този на ред 1 вместо AVO се използват препоръчваните
стойности на коефициента на усилване AFB с ООВ, а
даденият на ред 2 е двоен с термична защита.

Други видове операционни усилватели
Извън разгледаните видове съществува значително
разнообразие на други ОУ със специфични, но не по-малко
съществени приложения.
Малошумящи ОУ. Въпреки използваните за тях наименования Low Noise OA, Very Low Noise OA и Ultralow
Noise OA, реално не се различават помежду си, а разпространената им абревиатура е LNOA. Един от начините
за оценка на неизбежно генерирания от ОУ шум е чрез
предполагаемата плътност на входното шумово напрежение (Voltage Noise Density) eN с типични стойности
няколко nV/√Hz. Влиянието й заедно с това на по-рядко
ползвания допълнителен параметър плътност на шумовия ток (Current Noise Density) iN върху изходния шум на
ОУ зависят и от реализирания с него коефициент на
усилване и работната честотна лента и е предмет на
специализирана литература. Независимо от това основният начин за сравнение на шума на ОУ остава чрез
стойността на eN. Практически не съществуват само
LNOA, а чрез своите параметри те принадлежат към
някой или някои от другите видове, каквито са например дадените на редове 3 и 6 в табл. 3.
Типични приложения на LNOA са във висококачествени
аудиосистеми, портативни устройства, индустриални
и измервателни прибори, вкл. за обработка на сигнали
от сензори. Сред характерните примери са единичният
ADA4522-1, двойният ADA4522-2 и четворният
ADA4522-4 на Analog Devices с eN=5,8 nV/√Hz, двойният
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NJM2122 на New Japan Radio (NJR) с eN=1,5 nV/√Hz и
TS971 (единичен), TS972 (двоен) и TS974 (четворен) на
ST Microelectronics c eN=4 nV/√Hz.
ОУ с диференциален изход. Обикновено се означават
като Fully Differential Amplifier и наименованието им ясно
показва тяхното предназначение – за захранване на диференциални (симетрични) товари, например драйвери
за АЦП и регистри с последователно приближение с голяма разрешаваща способност, такива за симетрични
линии (Differential Line Driver) и в измервателни прибори.
Характерен пример от новостите е LTC6363 на Analog
Devices, който същевременно е и LPA (има VDD=2,8 V-11 V
и IDD=1,7 mA), PrA c GBP=500 MHz и SR=75 V/µs и RRIO,
като работи при TA=-40°C÷ +125°С и един от корпусите
му е 3x2x0,75 mm. Друг от характерните примери е
двойният THS4552 на Texas Instruments, който също е
LPA (VDD=2,7V-5,4V и IDD=1,37mA/ch) и PrA (GBP=135 MHz
и SR=220 V/µs), но и LNOA с eN=3,3 nV/√Hz при същата ТА
и един от корпусите е 4x4x0,75 mm.
Усилватели на импеданс (Transimpedance Amplifier, TIA).
Вместо AVО те имат като параметър предавателен
импеданс (Transimpedance Gain, Gain) TZ, представляващ
отношение на изходното им напрежение Vо и входния
ток Ii с измерение в Ω. Основното им предназначение е
да усилват тока от фотодиоди и да го преобразуват в
напрежение, но се използват и за реализация на оптически усилватели (Optical Amplifier) и прибори за преобразуване на ток в напрежение (I/V Convertion). Характерен
пример е ОРА857 на Texas Instruments с TZ=18,2 kΩ и
диференциален изход, който може да усилва сигнали с честоти до 125 MHz и има SR=215V/µs. Независимо от
малкия му корпус (3x3x0,9 mm) се предлага и чипът
OPA857-DIE със същите параметри, но размери
0,807x0,785x0,015 mm.
ОУ с токова ООВ (Current Feedback Amplifier, CFA). С
тях се реализират само неинвертиращи усилватели при
ползване на същата верига за отрицателна обратна
връзка (ООВ), както при класическите ОУ. Основното им
предимство (за сметка на увеличеното влияние на VOS и
IB върху постояннотоковия режим) е практическата независимост на горната гранична честота на реализираните усилватели и стръмността на изходните им импулси от коефициента на усилване с ООВ, поради което
вместо GBP параметър е горната гранична честота (3dB Bandwidth) BW. Резултатът е възможността за реализация чрез CFA на видеоусилватели, комуникационни
прибори, бързи комуникационни мрежи, компютри, драйвери за АЦП. Такава е серията EL5104, EL5105, EL5204 и
EL5205 на фирмата Intersil с BW=700MHz и SW=3000V/
ms при изходен ток до 160mA. Първият и третият от
серията имат извод ENАBLE за изключване, а последните два са двойни ОУ.
ОУ за звуковъзпроизвеждане (Audio Operational
Amplifier). Предназначението и приложенията са ясни от
тяхното наименование, а освен малкия eN съществени
параметри са коефициентът на нелинейни изкривявания
(Total Harmonic Distortion) THD и интермодулационните
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Таблица 6. ОУ за автомобилостроителни приложения.
№

Модел (принадлежност
към други видове)

Производител

VDD,V; (IDD,mA); [VOS,mV]; {IB,nA}

AVO,dB; (GBP,MHz) [SR,V/ s]
{CMRR,dB}

Раб. темп. обхват,oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5

LM2904Q (GPA)
MCP6022 (GPA,RRIO)
LM2904AH (GPA)
OPA188-Q1 (PrA, RRO)
TLV4171-Q1 (GPA)

Diodes
Microchip Technology
ST Microelectronics
Texas Instruments
Texas Instruments

2-36; (0.5) [1]; {20}
2.5-5.5; (1) [0.25]; {0.001}
3-30; (0.7) [1]; {20}
4-36; (0.6max) [0.006]; {0.16}
4.5-36; (0.525) [0.75]; {0.01}

100; (0.7) [0.3]; {70}
110; (10) [7]; {90}
100; (1.1) [0.6]; {85}
126; (2) [0.8]; {126}
130; (3) [1.5]; {120}

TA= -40 +125 (3x3x0.86)
TA= -40 +125 (4.4x3x1)
TA= -40 +150 (4.4x3x1)
TA= -40 +125 (3x3x1)
TA= -40 +125 (5x4)

изкривявания (Intermodulation Distortion) IMD. Когато първите се дават
заедно с шума (THD+N) мерната им
единица е % или dB. Например в четворния ОРА1679 на Texas Instruments
те са 0,0001%, което означава
20lg(THD+N) = -120 dB. Същите са
мерните единици и на IMD. Останалите параметри на този вид ОУ са
подобни на тези на GPA, като трябва да се имат предвид даваните в
каталозите графични зависимости
на THD+N от честотата и изходното напрежение.

ОУ за
автомобилостроенето
Принадлежащите към този вид ОУ
(Automotive Compliant OA, OA For
Automotive Systems) с бързо нараства-
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щи приложения през последните години не винаги съдържат в каталожното си наименование „Automotive“,
а това се отбелязва в описанието
им. Използването в автомобили налага съответствие на параметрите
със стандарта AEC-Q100 Grade 1,
сред които са TA=-40°CӞ+125°C или
Grade 2 (TA =-40°CӞ+105°C) и издръжливост на електростатични
разряди според HBM ESD Classification
Level 1C и CDM ESD Classification Level
C5, към които се прибавят широк обхват на VDD. При това Q или Q1 в
означението без да са задължителни, а според параметрите си автомобилните ОУ могат да принадлежат към някой или някои от описаните видове.
Основните области на приложе-

ние са за осигуряване на безопасността (спирачки, колани), осветлението, контрол на токове, в системите за подпомагане на водача (Advanced Driver-Assistance System, ADAS), в
хибридните и електромобилите (особено в преобразувателите на постоянно в постоянно напрежение и инверторите в задвижването). Параметрите на тези ОУ обуславят и
други приложения - в системи с батерийно захранване, като усилватели за сензори, в индустриални прибори и тестово оборудване.
В табл. 6 са дадени основните
параметри на типични ОУ за автомобилостроенето, като тя съдържа
единични, двойни и четворни ОУ.
Приборът на ред 2 има извод за изключване.
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Четене
на индустриални
баркодове
Б

аркод системите намират множество приложения в съвременната
индустрия. Разнообразни баркод технологии се използват за маркиране и
проследимост в производствените
и преработвателните отрасли,
включително в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки, опаковъчната, химическата и фармацевтичната индустрия, електронното производство,
автомобилостроенето и космическия сектор, складовата дейност,
дистрибуцията и логистиката и т.
н. Маркирането с едно- или двуизмерни баркод символики спомага за автоматизирането и улесняването на
редица дейности, свързани с управлението на производството и веригата на доставките, инвентаризацията, качествения контрол и др.
Индустриалното производство и
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обработката на материали обикновено налагат използването на цялостни и комплексни технологии за
идентификация поради голямото ко-

личество суровини, ресурси, консумативи и машини, използвани в тези
отрасли. Баркод системите предлагат ефективно решение за такива
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приложения, което значително оптимизира управлението на времето,
материалните запаси, доставките и
редица други дейности, подлежащи
на проследимост.

Роля на идентификацията
в индустрията
Във все по-високотехнологичните
съвременни производства индустриалната идентификация се оказва сериозно предизвикателство поради
вариациите във вида и позицията на
маркировката върху продуктите,
както и високите скорости на поточните линии. Заедно с все постриктните регламенти по отношение на маркирането и проследимостта в различни индустриални сектори производителите залагат на
все по-усъвършенствани технологии
за визуална инспекция, за да гарантират, че производствените процеси
покриват необходимите стандарти.
Директното маркиране на продукти без етикети (Label-free direct
marking) е метод за идентификация,
предназначен дори за неблагоприятни производствени и експлоатационни процеси и среди. Технологиите за
маркиране и четене (Mark and read)
на кодови символики пък стават все
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по-популярни при идентификацията
на продукти и проследимостта в
критични по отношение на безопасността отрасли като космическия
сектор, автомобилостроенето и
производството на медицинска техника и консумативи. С въвеждането
на задължителна баркод маркировка
в някои индустрии се разработват
и множество стандарти в областта, касаещи различни аспекти на
тази дейност, включително контрола на качеството и верификацията
на баркод символите.

Същност на баркодовете
Баркодовете са вид машинно разбираема маркировка, която се нанася върху различни стокови единици
или обекти (продукти, опаковки или
части) в търговията, промишлеността и други области. Кодирането
посредством баркод позволява идентификация и проследимост на съответните единици или обекти по време на жизнения им цикъл, а самият
баркод съдържа данни за производителя, вида на артикула и друга релевантна информация.
Макар технологията да е патентована през 1952 г. в САЩ, за първи
път продукт с баркод е сканиран на

каса в супермаркет в щата Охайо 22
години по-късно. Днес в търговията,
индустрията, складовата дейност,
логистиката и редица други сфери се
използват едно- и двуизмерни баркодове в множество различни формати. Усъвършенстваните 2D кодове
позволяват съхраняването и извличането на значително повече данни в
сравнение с традиционните баркодове. Това е така, защото 1D кодовете съдържат данни само в хоризонтална посока, докато 2D символиките съдържат информация както във
вертикално, така и в хоризонтално
направление.
Кодирането включва събиране на
информация от централизирана база
данни, включваща произход на продукта и други производствени параметри (сериен номер, номер на партида,
срок на годност и т. н.), и отбелязването на тази информация върху обекта във вид на кодова символика. Нанасянето на баркода обикновено се
извършва по два начина: чрез отпечатването му върху етикет или опаковка, посредством мастилено-струен или термопечат, или чрез методи
за директно маркиране (direct part
marking, DPM) – точково маркиране,
химическо или лазерно гравиране и др.
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1D баркодове
1D кодовете систематично изобразяват съдържащите се в тях данни посредством цифри и различни по
широчина успоредни линии, наподобяващи решетка. Обикновено тези
символики се разчитат от ляво надясно. Широчината на черните ивици и белите отстояния между тях
отговаря на специфичен символ в
кода. По-широките бели зони в крайната лява и дясна част на баркода се
наричат граници (margins) и спомагат за по-лесното му локализиране
от човешкото око, като по правило
са поне седем до десет пъти по-широки от най-тясната ивица в кода.
Широчината на останалите ивици
също се получава на базата на широчината на най-тясната ивица в дадено съотношение, най-често 2:1, 3:1
или 2,5:1.
Някои от най-популярните стандарти при 1D баркодовете включват: GS1, UPC (Universal Product Code),
широко използван в търговията на
дребно и потребителските стоки;
EAN (European Article Numbering – Европейско номериране на артикулите), прилаган в Европейския съюз;
Code 128, използван предимно в логистиката; Code 39 (предимно във
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военни приложения); POSTNET (използван от пощенската служба на Съединените
щати);
Codabar;
Pharmacode (разработен специално за
фармацевтичната индустрия) и др.

2D матрични
кодове
2D кодовете изобразяват информацията за продукта посредством
двуизмерни символи и форми, найчесто във вид на квадратни точкови матрици. Те наподобяват линейните 1D баркодове, но съдържат
повече данни на единица кодирана
площ. Т. нар. Datamatrix (двуизмерни
матрични или двуизмерни щрихови)
кодове представляват съвкупност
от бели и черни клетки/модули (визуално наподобяващи пиксели) върху
квадратен или правоъгълен шаблон.
Тези символики се използват за кодиране на малки стоки и артикули,
включително миниатюрни електронни компоненти.
QR кодовете са сред най-популярните матрични символики в наши
дни главно поради факта, че могат
да бъдат разчетени не само от специални четци, но и от камерите на
повечето смартфони на пазара. Със
силен фокус върху потребителските

приложения и изключително бързи за
разчитане (откъдето идва и името
им – QR, съкратено от Quick Response
или „бърз отговор“), тези двуизмерни кодове се използват масово в
проследимостта и маркетинга на
различни продукти, а също и в автомобилната индустрия.
PDF417 е друг популярен стандарт при 2D кодовете, който се
използва за приложения, в които е
необходимо кодирането на големи
обеми данни, например снимки,
пръстови отпечатъци, подписи,
текст, числа и графични изображения. PDF417 кодовете могат да
съдържат над 1,1 килобайта машинно четими данни.
Сред останалите разпространени
стандарти при двуизмерните символики са MaxiCode, използван предимно в логистиката; Aztec кодовете,
разработени за транспортната индустрия, главно за маркирането на
билети и бордови карти. Точковото
кодиране е особено подходящо за
индустриални приложения и по-специално за високоскоростно нанасяне на
баркодове върху етикети или директно върху продуктите чрез мастилено-струен печат или лазерно гравиране.
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Видове устройства за
четене на баркодове
Баркод четците (или баркод скенери) са електронни периферни устройства, които разчитат кодовата
символика, нанесена върху продукт,
опаковка или етикет, и предават
тази информация към компютър, касов апарат или ПОС терминал. Тези
оптични сканиращи системи се
състоят от източник на светлина,
леща и светлинен сензор, който преобразува оптичните импулси в електрически. Според вида на четящия
елемент баркод скенерите биват
светодиодни и лазерни.
В практиката се използват найобщо четири вида четци, базирани
на различна технология за разчитане и декодиране: четци тип „писалка“ (pen type), лазерни баркод скенери, CCD скенери и камера-базирани
четци.
Индустриалните устройства за
четене на баркодове се отличават с
висока надеждност и издръжливост.
Те са проектирани за продължителна
експлоатация при непрекъснато натоварване и големи обеми работа. Индустриалните баркод четци са подходящи за агресивни промишлени среди и обикновено разполагат с гумира-
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ни и/или подсилени ударо-, влаго- и прахоустойчиви корпуси със съответната степен на защита IP.
В зависимост от конструкцията
си баркод скенерите биват портативни и стационарни. Ръчните модели типично разполагат с дръжка за
удобно захващане и бутон за включване на източника на светлина. Разновидност на ръчните скенери са безжичните (cordless, wireless) модели, които работят с батерийно захранване. Видове преносими баркод четци са
и т. нар. pen-скенери, които са под
формата на писалка и се придвижват
по дължината кода, а на върха им се
намират LED източник и фотодиод.
Стационарните баркод четци
обикновено са предназначени за стенен или настолен монтаж. За разлика от преносимите скенери, които
се доближават към обектите, стационарните четци остават статични, а артикулите преминават под
или встрани от тях. В индустрията
се използват т. нар. конвейерни баркод четци, които осигуряват непрекъснато и високоскоростно разчитане на баркодовете върху големи обеми продукти, складови или
стокови единици, организирани в
поточни линии. На пазара са достъп-

ни и т. нар. модулни баркод четци,
предназначени за вграждане в друго
оборудване.
Сред широко използваните в автоматизацията на промишленото производство, логистиката и качествения контрол конфигурации са системите от холографски баркод скенер
и контролна везна, които едновременно идентифицират обектите (посредством четене на кодови символики с всякаква позиция или ориентация) и измерват теглото им.

Лазерни баркод скенери
Лазерните четци на баркодове
използват лазерен лъч като светлинен източник и разполагат с осцилиращи огледала или въртящи се призми, предназначени да насочват лазерния лъч напред и назад по баркода.
След това фотодиод измерва отразената светлина от баркода, като
изпраща информацията към крайното устройство под формата на аналогов сигнал, който се преобразува в
цифров.
Макар на практика да представляват по-стара технология (в сравнение с образ-базираните скенери
например), лазерните баркод четци
все още осигуряват значителни пол-
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зи в дадени приложения. Те не изискват процесор за изображения, което
ги прави по-икономично решение.
Основното им предимство е тяхната бързина – лазерните четци могат
да извършват до 1300 сканирания в
секунда. Благодарение на характера
на лазерния лъч (чиято светлина на
практика не се отклонява, независи-
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мо колко се отдалечава от източника) лазерните скенери могат да разчитат 1D баркодове от сравнително голямо разстояние с помощта на
специална оптична система.
Сред основните недостатъци на
лазерните баркод четци е, че те не
могат да разчитат 2D кодовете,
които стават все по-популярни в

практиката. Лазерните скенери се
затрудняват и при разчитането на
баркодове, които са недобре отпечатани, с нисък контраст, изкривени или повредени. Сред критичните
фактори, влияещи върху надеждността на разчитането, е и позицията
на баркода. Тъй като 1D символиките традиционно се сканират от ляво
надясно, при стационарните четци
често се налага инсталацията на
допълнителни механични позициониращи или фиксиращи системи, които
да гарантират, че баркодът на обекта е постоянно ориентиран в желаната посока. Осцилиращите огледала и подвижните части в конструкцията на лазерните скенери са чупливи, което води до риск от допълнителни разходи и загуба на време
за поправка или подмяна на повредената част. От съображения за безопасност индустриалните лазерни
четци в много случаи се оборудват
със специални протектори за зрението на персонала, работещ в близост до тези устройства или с тях.

CCD и камера-базирани
баркод скенери
CCD (Charge Coupled Device) четците използват набор от стотици
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малки светлинни сензори, подредени в редица в главата на устройството. Всеки сензор може да се разглежда като фотодиод, който измерва интензитета на
светлината непосредствено пред него. В четеца се
генерира модел на напрежение, идентичен на модела на
баркода, чрез последователно измерване на напреженията на всеки сензор в редицата. Съществената разлика между CCD четците, лазерните скенери и скенерите тип „писалка“ е, че CCD четящото устройство измерва излъчваната околна светлина от баркода, докато лазерните четци и „писалките“ измерват отразената светлина с дадена честота, произлизаща от самия скенер.
Камера-базираните баркод четци използват малки
видеокамери, за да заснемат изображение на баркода.
След това се прилагат сложни техники за цифрово обработване на изображения, за да се декодира символиката.
Видеокамерите всъщност използват същата CCD технология като CCD четците, с изключение на това, че
вместо един ред видеокамерата разполага със стотици
редове сензори, подредени в двуизмерен масив, които
генерират изображение.

Образ-базирани четци
Образ-базираните баркод четци (Vision-enabled
barcode readers) най-общо се състоят от цифрова камера, която заснема изображение на кодовата символика.
След това микропроцесор, работещ със специален софтуер за обработка на изображения, локализира и декодира кода.
Сред водещите критерии при избора на сензор за
изображения или камера е разделителната способност
(резолюцията). Резолюцията на дадено изображение означава броя на отделните пиксели, които го съставят.
Разделителната способност на баркод четците обикновено се измерва в пиксели на модул (PPM). Този критерий
е свързан с броя на пикселите, които са нужни, за да
покрият една клетка или модул от кода и на практика
определя дали камерата има достатъчна разделителна
способност, за да прочете кода. Що се отнася до точността или надеждността при разчитане на образ-базираните скенери, те допускат грешки от порядъка на 1:10,5
млн.
Оптичната система на образ-базираните четци е
ключова за заснемането на висококачествено изображение на кода. Най-модерните модели на пазара разполагат с т. нар. liquid lens (течни лещи) технология, която
помага на четеца да се адаптира към промените в работните разстояния между стационарното четящо
устройство и движещите се обекти (например продукти на конвейер).
Сред критичните фактори за качеството на изображението е и осветяването. Индустриалните образбазирани баркод четци обикновено разполагат с осветителни системи, които позволяват конфигуриране
в широк диапазон от параметри за различни приложения, включително разчитане на голям набор от баркод
формати – от отпечатани върху етикети до вдлъбнати точково маркирани символики. Някои усъвършенствани модели ръчни баркод скенери позволяват и
трите възможни техники за първично осветяване,
използвани в системите за машинно зрение и визуална инспекция: дифузно осветяване, осветяване чрез
метод „ярко поле“ (bright field), както и чрез метод
„тъмно поле“ (dark field).
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Възможности на образбазираните четци
Съвременните образ-базирани баркод четци поддържат пълен набор
от протоколи за индустриална комуникация, включително Ethernet, USB,
RS-232, дискретни I/O, Ethernet/IP,
PROFINET и Modbus TCP/IP. Това улеснява интеграцията на скенера в индустриалната мрежа, което е не
само ключово по отношение на разчитането и трансфера на данни,
свързани с проследимостта на продуктите, но позволява и съхранението на изображения от редките случаи на погрешно или неосъществено
разчитане, за да бъдат разгледани и
анализирани на по-късен етап.
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Благодарение на новите супербързи микропроцесори и цифровите
CMOS сензори образ-базираните баркод четци могат да сканират с почти толкова висока скорост колкото
лазерните скенери. Сред някои от
предимствата на образ-базираните
устройства пред останалите видове четци са: липсата на подвижни части, което води до по-дълъг живот;
способността за разчитане на повредени баркодове и такива с разнопосочна ориентация; както и възможностите за съхраняване на изображения,
използвани при продуктови одити и
проследимост, и за мониторинг на
маркиращите системи.
Най-модерните образ-базирани
четци на пазара могат да алармират
оператора и да изпращат различни известия, ако регистрират на базата
на разчитания баркод с недобро качество например, че съответният баркод принтер не печата с достатъчен
контраст или иглата за точково
маркиране се нуждае от подмяна. Тази
възможност за оценяване на ефективността в реално време и осигуряване
на статистически контрол на процесите (SPC) е сред основните предимства на образ-базираните системи
пред лазерните им предшественици.

Избор на индустриален
баркод четец
При избора на четец за индустриални баркодове е добре да се вземат
предвид ключовите експлоатационни
фактори и особеностите на приложението. Препоръчително е да се
заложи на четец с индустриален корпус, чийто клас на защита IP е съобразен с наличието на запрашаване,
замърсявания или влага в работната
среда. Някои устройства е необходимо да разполагат и със защита от
удари и вибрации.
Сред параметрите, които е препоръчително да се съобразят с експлоатационните условия, са и работната температура на четеца, паметта за съхранение и температурата при презареждане (за преносимите модели). Ако приложението
изисква ръчен скенер, е добре да се
избере безжичен и достатъчно лек и
удобен за носене и използване модел.
Безжичните четци се нуждаят от
батерии или зарядно устройство,
като типично са по-скъпи от кабелните, но пък разполагат с Bluetooth и
Wi-Fi свързаност. Цената на устройството е добре да бъде взета предвид в контекста на мащаба на приложението и това колко скенера ще
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трябва да бъдат закупени.
Важно е да се провери дали баркод
четецът е съвместим с прилаганата баркод система и дали ще се налага да разчита 1D или 2D символики, както и с използваната софтуерна платформа (например MES или ERP
система). Избраният модел е препоръчително да се съобрази и с
интерфейсните възможности на
крайното устройство, към което се
подава информацията – компютър
или терминал.

Прогнози за развитие на
пазара
Според доклада „Глобален пазар на
индустриални баркод четци 2016-
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2020“, изготвен от Technavio, този
пазар ще нараства стабилно през
прогнозния период и ще регистрира
впечатляващ комбиниран годишен
темп на растеж от над 6% до 2020
г. Сред водещите фактори, стимулиращи този ръст, е все по-масовото използване на 2D кодове, сочи
проучването. Широкото навлизане
на двуизмерни символики, като QR,
Data Matrix и PDF417 кодове, в индустриалните приложения до голяма
степен се дължи на тяхната по-голяма надеждност в сравнение с 1D
баркодовете. Засиленото използване
на матрични кодове в промишлеността ще доведе и до значително покачване на търсенето на индустри-

ални четци на 2D кодове през следващите няколко години, се казва още
в доклада на Technavio.
Ключов двигател на ръста в този
сегмент е появата на концепцията
за големи обеми данни (big data) и
навлизането й в индустриалната
автоматизация. С помощта на големи бази данни например технологията за обработка на изображения,
използвана за разчитането на баркодове, може да бъде използвана и в
системи за разпознаване на обекти
с помощта на софтуер за идентифициране на визуални модели (visual
pattern recognition), прогнозират експертите от маркетинговата агенция.
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Достъпност и надеждност с
машините на METER MIX Systems
METER MIX Systems е водещ английски производител на машини за дозиране, смесване и полагане на едно- и двукомпонентни материали, сред които смоли, лепила, полиуретани , силикони, греси , масла и др. Компанията е придобита и е част от
HILGER & KERN от 2014 г. В състава на HILGER & KERN е и
DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG, основана през 1976 г.
За разлика от продуктите на DOPAG, която произвежда машини и системи от висок клас, характерно за продуктите и
технологиите с марка METER MIX е внедряването им в полуавтоматични процеси, при които няма необходимост от външна комуникация. Те са много подходящи за приложения с помалки изисквания по отношение на сигурността, както и в обслужването на процеси, които позволяват ръчно управление
на машините. Изключително ценово ефективни са и са правилният избор, когато клиентът е фокусиран върху по-ниски разходи за инвестиция във висококачествен продукт.

ни, полиуретанови, метакрилатни, полисулфидни или силиконови материали. Машините са базирани на два измервателни
метода за дозиране на компонентите. И двата метода са на
принципа на обемното дозиране: дозиране с използване на бутална помпа (в този случай при двукомпонентно дозиране съотношението на дозиране е фиксирано), дозиране с използване
на зъбни помпи ( в този случай съотношението на дозиращите компоненти може да се променя).
Дозиращите системи с бутална помпа се характеризират с прецизно измерване на обемното съотношение. Количеството на дозираните компоненти може да се променя така, че да се постигне желано тегловно съотношение. Предлагат се с пневматични или електрически модули за задвижване
и с модули за статично или ротационно/статично смесване.
Някои от най-популярните модели от този вид са PAR 3B, PAR
3CE & PAR 3CTE, PAR 4C & PAR 4CT, PAR 20F & PAR 200F и други.

Еднокомпонентни системи за дозиране и
полагане на греси и масла
Едни от най-популярните продукти на METER MIX е богатата продуктова линия, специално разработена за полагане на еднокомпонентни материали като смазочните. Високопрецизни
помпи, регулатори на налягането и полагащи клапи гарантират
прецизно дозиране на масла и греси с различен вискозитет.
Барабанните помпи METER MIX се отличават с точност
на полагането на еднокомпонентни материали до NLGI 3 директно и без зацапване, от оригиналните им контейнери. Разполагат с помпа с двойно действие, Chop check система за трансфер, съотношение на налягането 33:1. Могат да бъдат обслужвани само с една ръка, смяната на контейнерите става с просто обезвъздушаване, а уплътнителната гайка е регулируема.
Регулаторите на налягане METER MIX намаляват налягането на подавания материал до необходимото работно налягане. Наред с намаляването на налягането (което е основна
функция), тези вентили компенсират пулсациите, които се появяват при доставката на материали с бутални помпи.
Дозиращите клапи METER MIX се използват за обработка материали с нисък до висок вискозитет. Регулирането на
положението на иглата спрямо нейната седалка може да определи размера на изпускателния отвор, като по този начин
осигурява контрол на дебита на материала. Компанията предлага и мини дозиращи клапи за полагане на малки капки материал с различен вискозитет. В гамата е и дозираща клапа, в
конструкцията на която е измерваща камера, с която прецизно се измерва необходимото количество материал.

Барабанни помпи

PAR 3B

PAR 20C

PAR 30T

PAR 200C

Дозиращите системи със зъбни помпи на METER MIX
позволяват прецизно програмируемо измерване на съотношението на материалите , а също така и възможност за непрекъснато полагане. Те също разполагат с независими електрически задвижвания и с модули за статично или ротационно/
статично смесване. Моделите от този вид са PAR 20G & PAR
200G, PAR 30 & PAR 30T и PAR 50.
METER MIX предлага решение за капково полагане на материала (капка до
0,04 ml, до 20 пъти
в минута), като
количеството на
дозиране може да
се променя при
фиксирано съотношение на компонентите. Машините за микродозиране и полагане са PAR 2P с
пневмо задвижване и PAR 2E с елекPAR 2E
PAR 2P
трозадвижване.
Всички машини от серията METER MIX PAR са универсални по отношение на целия диапазон вискозитети на материала, което позволява ползването им в множество приложения.
Всички модули на фирмата се предлагат в изпълнение за ползване върху маса или свободно стоящи на пода.

PAR 3C

Дозиране, смесване и полагане на
двукомпонентни материали
METER MIX предлага широка гама машини и консумативи
за дозиране, смесване и полагане на двукомпонентни епоксид-
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Безопасност
при електрически
измервания
П

ровеждането на измервания на
ток и напрежение, особено в днешната високоенергийна среда, може да
създаде условия за възникването на
риск от сериозна опасност за оборудването и потребителите, ако не
се прилагат подходящи предпазни
мерки. Отчитайки възможността за
протичането на преходни процеси,
пренапрежение или за широко разпространената човешка грешка, следването на работни практики за безопасност и използването на съответно пригодени тестови уреди за измерване на напрежение или ток винаги е от решаващо значение.

Опасности в случай на
незадоволителна работа
на прекъсвачите
Измервания на вериги с високо
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ниво на енергия, например на входа
на електрическа инсталация, изискват прилагането на изключително

строги мерки за безопасност. Използваните тестови уреди и аксесоари
трябва да предоставят ефективни

септември 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2017

67

електроапаратура
мерки срещу големи токове на късо
съединение.
При високоенергийни системи с
ниско напрежение се препоръчва да
се използват прекъсвачи с голям капацитет, за да се избегнат непредвидими последствия в случай на късо
съединение. Тези прекъсвачи са в
състояние да спрат дори изключително големи токове на късо съединение, например такива от порядъка
на няколко хиляди ампера.
Прекъсвачите за големи токове
могат да бъдат интегрирани в тестовите сонди или съединителните
скоби, монтирани в измервателната
верига чрез адаптори за предпазители или включени в пробника. Освен
лекотата на манипулиране, снабдените с предпазители пробници имат
предимството да позволят използването на стандартни съединителни скоби, сонди и адаптери за защитени измервания.

Категории на измерване
За да се улесни изборът на подходящото тестово оборудване за
съответното приложение, стандарт IEC/EN 61010-031 задава кате-

68

гории, които определят къде в електропреносната мрежа могат да
бъдат използвани уредите, и дефинира съответните изисквания за всяка
отделна категория.
Преди да бъдат обхванати от
стандарт IEC/EN 61010-031, категориите на измерване са били дефинирани като категории на свръхнапрежение, поради факта, че класификацията тогава е била базирана на
пренапреженията, които е вероятно
да възникнат в захранващата мрежа.
Всъщност категориите на измерване се разграничават не толкова по
нивото на очакваните преходни
стойности, колкото по отношение
на наличната енергия във всяка тестова категория в случай на късо съединение. В по-висока категория на
измерване може да се освободи повече енергия, отколкото в по-ниска,
в резултат на което може да се
стигне дори до експлозия и много сериозни последици за потребителя.
Съгласно стандарт EN 61010-031
са обособени четири категории на
измерване. Като общо правило, колкото по-висока е категорията, тол-

кова по-големи са изискванията за
безопасност, които се прилагат за
продукта. Категория на измерване I
се отнася за изпитване на обекти,
които не са свързани към мрежата.
Тук или не възникват пренапрежения,
или се проявяват само специфични
такива, които обаче не са специфицирани върху изолацията. За да се установят изискванията за тази категория, е необходимо да се знае какви
пренапрежения могат да се появят.
Категория на измерване II се прилага за измервания на оборудване,
което е свързано към електрическата мрежа или е захранвано от електрическата мрежа, без да е част от
мрежовата инсталация, категория III
се прилага за измервания в домакинската или сградната инсталация, а
категория IV се прилага за измервания при източника на захранване на
инсталацията (на входната страна).

Специални изисквания
към изолацията
С последната версия на стандарт
IEC/EN 61010-031 се въвеждат построги изисквания спрямо изолацията на компонентите, които могат
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да се използват в по-високите категории на измерване. Например независимо каква е вероятността за
допир, IEC/EN 61010-031 изисква
преносими уреди или такива, с които се борави с ръце, да имат изолация, която ефективно предпазва при
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докосване (IP2X) и осигурява базова,
двойна или подсилена изолация.
Щекери с прибиращ се шлаух не
могат да се използват за опасни напрежения, когато става дума за преносими приложения. Поради това номиналното напрежение на тези из-

делия е намалено до 30 V AC ~ 60 V
DC. Само проводници, използвани
като адапторни кабели за свързване
към апарати, които все още не са
оборудвани с предпазни гнезда, могат да бъдат снабдени с прибиращи
се шлаухи в края, свързващ ги с апарата.
В другия край, където са закачени
преносимите сонди или тестови клеми, тези проводници трябва да
бъдат снабдени с щекер, обезопасен
с неподвижен изолационен шлаух. Номиналното напрежение на щекера в
края, където се свързва с апарата,
също се определя от възможния просвет и утечка.
Дължината на откритите проводящи части на върховете на сондите в бъдеще ще бъде ограничена до
максимално 19 мм в рамките на категории I и II (изключение ще е максимум 80 мм в рамките на категория I при много ниски нива на енергия) и максимално 4 мм в рамките на
категории III и IV.

Специални аспекти на
измерването
Корпусите на осцилоскопите,
захранвани от електрическата
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мрежа, могат да се заредят с опасни напрежения, например ако защитният проводник бъде прекъснат. При
тези обстоятелства лицата, които извършват измерванията, могат да бъдат ударени от ток при докосване на оголени метални части. В такива случаи адекватна защита от злополуки се осигурява само чрез използване на тестово оборудване и прилежащите му
аксесоари, защитени от допир. Защитените от допир и в същото време екранирани тестови принадлежности също придобиват все по-голямо значение, тъй
като директивата за електромагнитна съвместимост ЕМС предписва екранирани кабели за много приложения.
Понастоящем се предлагат много видове пасивни
сонди с честотна лента до 500 MHz. Когато тези сонди се използват при честоти над 20 MHz обаче трябва
да се има предвид влиянието от входния импеданс върху
изпитвания обект. Например при честота от 100 MHz
пасивната сонда има импеданс от само 100 - 150 ома.
Това вече причинява изкривяване на сигнала от 50-омен
източник. За да се намали това изкривяване, капацитетът на коаксиалното захранване и обхватът трябва да бъдат намалени. Това на практика е почти
невъзможно. Има обаче друго решение - преобразувателят на импеданса трябва да бъде свързан директно след
разделителя, за да се отдели от следващите компоненти.
Активната тестова сонда има ключовото предимство на изключително ниския входен капацитет. По този
начин импедансът на входа е почти изцяло омичен и на-

товарването в точката на измерване е малко, дори при
високи честоти. Основната й област на приложение е
там, където има нужда от ясно изобразяване на сигнални импулси със стръмна траектория.

Характеристики, функции и аксесоари
за по-безопасни измервания
Понастоящем съвременните тестови уреди предлагат разнообразие от опции, функции и аксесоари, които
могат да направят електрическите измервания по-лесни и безопасни от всякога. Малките усъвършенствания,
като по-големи дисплеи и ярка подсветка, повишават
четливостта на екрана на измервателните уреди при
лоши условия на осветление. Тестовите проводници,
сонди и клеми са подобрени, като те също подлежат на
категоризиране. Освен това, на пазара се предлагат
сонди с редуциран метален връх, което значително намалява риска от образуване на дъга.
Удължителите за сонди позволяват на потребителите да държат ръцете си извън таблото, което от своя
страна означава по-безопасно измерване. Използването
на пружинни захващащи клеми позволява да се правят
по-продължителни измервания без да се налага ръцете
на извършващия измерването да са в таблото.
Приспособленията за магнитно окачване са приложими за много измервателни уреди, осигурявайки възможност на потребителя да прикачи уреда към стоманена
повърхност. Това позволява поставянето на измервателния уред на нивото на очите за по-лесно наблюдение и
освобождава едната ръка, така че техникът да може подобре да се съсредоточи върху измерването. Също така
чрез използването на пружинни захващащи клеми в точките за измерване, потребителят се предпазва от злополуки и може да изпълнява други задачи, докато уредът
извършва измерването.
Продуктовите подобрения по тестовите уреди, като
например тяхното категоризиране, правят тези инструменти много по-безопасни за работа от произведените в миналото продукти, особено предвид съвременната високоенергийна среда.
Много тестови уреди имат аналогична функционалност – всички те могат да измерват ток, напрежение
и непрекъснатост, но също така предлагат разширени
възможности, като запис на минимални и максимални
стойности, регистриране и съхранение на данни, измерване на честота и капацитет, както и „моментна снимка“ на съдържанието на дисплея. Записването на минимални и максимални стойности, както и регистрирането и съхранението на данни, позволяват извършването на измервания за определени периоди от време.

Най-добри практики
Преди да се започне работа тестовият уред, пробниците и сондите трябва да се проверят за признаци на
прекомерно износване или счупвания. Пробниците също
така трябва да бъдат проверени за непрекъснатост.
Повредените или износени части трябва да бъдат подменени преди работата да продължи.
Добра практика е да се измерва напрежението в
точката с най-ниска енергия. Например ако се измерва
напрежението на табло с прекъсвачи, трябва да се определи прекъсвачът с най-нисък номинал и измерванията
да се правят при него. По този начин се намалява потен-
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циалната опасност за лицето, извършващо измерването.
Поставката на уреда (ако има
такава) трябва да се използва и тя
следва да се разположи върху пейка в
близост или върху самия под. Още подобре е електротехниците да използват магнитната закачалка на инструмента, за да закачат устройството на ръба на таблото на нивото на
очите.
При извършване на еднофазни измервания, първо трябва да се свърже
заземяващият проводник, а фазата
– след това. Съответно, след отчитане на показанията, първо трябва
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да се изключи фазата, а след това и
заземяването.
При тестване за напрежение се
препоръчва използването на триточковия метод за изпитване: 1) измерване на подобна работеща верига; 2)
измерване на веригата, която трябва да се тества; 3) повторно измерване на първата работеща схема.
Този процес гарантира, че тестовият уред работи правилно, което е
важен фактор за осигуряване на личната безопасност на електротехника.
Когато се правят измервания по
или около високоенергийни трифазни

разпределителни табла, трябва да се
използват тестови сонди с минимална дължина открит метал по върховете им, например сонди с 4 мм
метални върхове. Това намалява риска от образуване на дъга между
върховете на сондите в резултат на
случайно късо съединение между фазите.
Когато е възможно, трябва да се
използва добре пригодена пружинна
захващаща клема, за да се прикрепи
черната сонда към тестваната верига. Това дава на електротехниците свободна ръка за измерване с червената сонда.
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Фактори за
намалена точност и
производителност
при фрезоване
Т

очността и производителността са основни показатели, характеризиращи ефективността на механичната обработка. Те не могат да
имат едновременно максимуми и
затова се търси оптималното им
съчетаване. Влияние оказват редица
фактори, свързани с технологичната
система, технологията на обработката и участието на човека, чието
познаване дава възможност за редуциране на тези с негативно въздействие.

Фактори, свързани с
технологичната система
Фрезова машина. От важно зна-
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чение е нивото на началната геометрична и кинематична точност,
степента на автоматизация, мощностните и скоростните характеристики.
Колкото по-висок е класът на фрезовата машина, толкова по-строги
са изискванията към геометричната
й точност. Примери за геометрични неточности са неравнинността
на работната повърхнина на масата
(фиг. 1), радиалното биене на базовия
конус спрямо оста на ротация на
шпиндела (фиг. 2), неправолинейността на траекторията на движение
на подавателните органи, отклонението от взаимна перпендикулярност на тези траектории и др. Точността на позициониране се разглеж-

Фиг. 1. Отклонение от равнинност (изпъкналост) на работната повърхнина
на масата, предизвикващо неточност
и нестабилност на базирането на заготовката.

да като част от геометричната
точност. Кинематичната точност
характеризира отклонението от
програмираната траектория при
извършване на интерполация (линейна, кръгова, хеликоидална, сплайнова
и др.).
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Фиг. 2. Неточност на размера вследствие на радиалното биене на инструмента.

За извършване на производителна
обработка, машината трябва да
притежава висока скорост на бързия
ход, необходимата мощност и
въртящ момент на шпиндела и осова сила на подавателните органи.
Производителността се подобрява заедно с повишаването на степен-
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та на автоматизация, ефектът от
която се състои основно в намаляване на спомагателните времена, които нерядко са по-големи от машинните. Това се постига например чрез
системи за автоматична смяна на
инструментите и заготовките.
Ако към базовото изпълнение (с
три линейни оси) на една машина с
ЦПУ се присъединят още две ротационни оси, технологичните възможности и обхватът на приложение се
разширяват изключително. Ефектът
се проявява както за точността (работи се при една установка, с по-къс
и стабилен инструмент), така и за
производителността (отпада времето за транспортиране и установяване върху други машини).
Заготовка. В идеалния случай заготовката трябва да повтаря профила и да е близка по размери до
детайла за да се намали обемът на
снеманата стружка, а заедно с това
да се съкрати машинното време и
разходът на инструмент. Наличието

на твърда кора по повърхността
(оксиден слой, избелен чугун) увеличава машинното време и влияе отрицателно върху трайността на инструмента. Неконтролираното отклонение от физико-механичните свойства на материала не позволява реализирането на рационални режими
на рязане. Свойствата на материала трябва да са постоянни в целия
обем, без скрити дефекти. За предпочитане са заготовки с по-голяма
собствена коравина и предварително обработени базови повърхнини.
Приспособления и принадлежности за заготовката. Геометричните неточности на приспособленията оказват влияние върху отклоненията от правилното положение (базирането) на заготовката спрямо инструмента. Закрепването на заготовката също може да поражда
грешки - собствени деформации на
заготовката, изместването й спрямо базиращите елементи под действие на силите на рязане, повреди
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на обработени вече повърхнини. Закрепването трябва да е бързо, опростено и надеждно.
Много важно е точното ориентиране на приспособлението спрямо Тобразните канали на работната
повърхнина на масата или спрямо
други базиращи повърхнини, тъй
като всяко едно отклонение поражда грешка, която се повтаря от детайл към детайл.
При машините с ЦПУ проблемът
с неправилното настройване на заготовката престава да има решаващо значение за точността. Чрез
система за измерване върху машината може да се определи точното
положение на заготовката. Неголеми ъглови и линейни отклонения могат да бъдат компенсирани от системата за ЦПУ и точността на
обработката да се запази. Повишава се и производителността, тъй
като не се губи спомагателно време
за прецизно настройване, което при-
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добива значение при голямогабаритните и тежки заготовки. Успоредно
с това, детайлът може да се измерва междинно или окончателно без
снемане от машината.
Специалната технологична екипировка, универсалните сглобяеми модулни приспособления и наличието на
бързо механизирано закрепване съкращава спомагателното време.
Многоместните приспособления
са пример за рационално използване
на работното пространство на
машината и повишаване на производителността чрез едновременно или
последователно обработване.
Ефектът се проявява в резултат на
намалените времена за базиране и
закрепване. Интересна е стратегията за последователно обработване
на еднообразни детайли при една
установка първоначално с първия
инструмент, след това с втория и
т. н. По този начин се намалява неколкократно броят на инструмен-

талните смени и свързаната с тях
загуба на спомагателно време.
Типичен представител на принадлежностите е универсалният делителен апарат. Неточностите в работата му могат да се дължат на
отклонения от началната му точност, наличие на хлабини, неправилно настройване на делителния диск,
неточно позициониране спрямо инструмента и др. Аналогични са негативните ефекти, свързани с грешките
при работа с друга присъща принадлежност, каквато е въртящата делителна маса.
Режещ инструмент и инструментодържачи. Важни за ефективното използване са ъглите на рязане
(преден, заден, главен установъчен и
др.), наклонът на винтовата линия,
броят и широчината на стружкоотвеждащите канали и др. Принципно
погледнато, фрезовият инструмент
е контурен инструмент и неговите
форма и размери (за разлика от ня-
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става в сглобен
вид заедно с инструментодържача
както извън машината, така и върху
нея. Извънмашинното измерване се
осъществява на
специализирани измервателни уреди;
допълнителният
ефект от него е
елиминирането на
Фиг. 3. Автоматично измерване на инструмента върху манепроизводителшината.
ния престой на макои дискови и модулни фрези) не се шината. За измерването върху макопират автоматично върху обра- шината се използват уреди за доботваната повърхнина. Подценяване- косване (фиг. 3); процесът се ускорято на процедурата за точно измер- ва и се свежда до няколко секунди.
ване на диаметъра и дължината на Освен точните размери, на контрол
фрезата може да доведе до съще- се подлага целостта на инструменствени неточности при обработва- та. Периодичното измерване показнето. Това важи с особена сила за ин- ва текущото му износване, което
струмента, предназначен за чиста може да бъде компенсирано автомаобработка. Измерването трябва да тично.
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За разлика от монолитните фрези, които пристигат с фабричната
си точност, фрезите със сменяеми
пластини изискват допълнително
цехово настройване; целта е избягване на радиално и осово биене на
режещите ръбове (зачистващите
пластини се монтират по различен
начин).
Инструменталният материал на
режещата част и неговото покритие трябва да се избират в строго
съответствие с препоръките на
производителя в зависимост от
типа на обработвания материал
(стомана, чугун, цветна сплав и т.
н.), вида на обработката (груба, получиста, чиста), условията на рязане (със или без прекъснато рязане),
начина на мазане и охлаждане (с обилно впръскване на мажещо-охлаждаща
течност, сухо рязане, квазисухо рязане с маслена мъгла).
Правилният избор на типа на патронника (цангов, хидропластов, тер-
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мопатронник) за установяване на
опашковата фреза в инструментодържача се отразява върху големината на радиалното биене и момента на затягане (за предотвратяване на превъртането). Най-подходящ
за целта е термопатронникът.
Производителността и точността при серийната обработка нарастват при монтиране върху общ
дорник на комплект фрези, всяка от
които обработва отделен елемент
от даден профил. Ефект се постига
и чрез едновременната работа на
няколко отделни фрези, което се
прилага при фрез-хобелите.
Небалансираният инструмент
поражда вибрации, износването му се
интензифицира, заложените режими
на рязане принудително се намаляват и машинното време се увеличава. За балансирането се използват
общи за цеха уреди, процедурата
отнема няколко минути и се ускорява, ако инструментодържачът кон-
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структивно е пригоден за бързо
отстраняване на дебаланса.
Обикновено се предпочитат фрези с нормална стъпка, тъй като могат да изпълняват успешно различни операции. Фрезите с едра стъпка,
т. е. с по-малък брой зъби, са предназначени за машините с по-малка статична стабилност и мощност и голяма дължина на инструмента; работят при малки минутни подавания.
Предлагат се фрези с променлива
стъпка за намаляване на вибрациите.
Съпротивителни свойства. Работната точност е толкова по-висока, колкото по-добри са съпротивителните свойства на технологичната система като цяло. От тях
зависи големината на еластичните
и топлинните деформации, интензивността на вибрациите, скоростта на износването. Практическите
препоръки за рационално използване
на съпротивителните свойства не
могат да се вместят в обема на

дадената статия. Ще отбележим
само, че в цехови условия с избора на
главния установъчен ъгъл на фрезата може да се влияе върху големината на поражданите от нея еластични деформации чрез подходящо насочване на силата на рязане. Топлинните деформации са свързани с
продължителността и интензивността на действие на топлинните
източници, поради което те се намират в непрекъснат динамичен процес на нарастване и намаляване (фиг.
4). В общия случай тенденцията е към
повишаване и след определен период
може да се достигне до състояние,
при което деформациите остават
постоянни и могат да бъдат компенсирани. Именно тогава е целесъобразно извършването на точните обработки. Точността и производителността нарастват при използване
в машината на система за автоматично предотвратяване и компенсиране на топлинните деформации.
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срещно фрезоване)
или инструмент
за дадена обработка, неточното определяне на режимите на рязане и
вида на охлаждането и мазането.
Отрицателно влияние върху точността има неправилният избор на схемата на базиране
Фиг. 4. Топлинно-деформационно състояние на технологичи
закрепване
ната система в течение на работната смяна.
(несъвпадане на
конструкторската и технологичнаТехнология на
та база), неподходящото и недообообработката
рудвано приспособление.
Оказва много силно влияние върху
Производителността е правопроефективността на фрезоването. Негативите за точността и произво- порционална на дълбочината на рязадителността могат да бъдат не ap, широчината на фрезоването
свързани с неправилното разделяне ае и минутното подаване Vf. Тъй като
на големините на прибавките за гру- Vf е свързано с Vс, с увеличаване на Vс
бата, получистата и чистата обра- производителността нараства. Но
ботка, неподходящия избор на стра- това трябва да се прави до доститегия (например еднопосочно и на- гане на икономически изгодната
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стойност на Vс, тъй като по-нататъшното увеличаване води до
намаляване на трайността на инструмента, нарастване на относителния дял на спомагателното време
(например за смяна на инструмента)
и икономическата ефективност на
обработката намалява. Повишаването на подаването на зъб fz води до
ефект за производителността, но
същевременно става причина за нарастване на грапавостта.
Изборът на диаметъра на фрезата D най-често зависи от широчината на обработваната повърхнина, а
също така от мощностните характеристики на машината. При челно
фрезоване се препоръчва диаметър
на фрезата D, по-голям от широчината на фрезоването ae с 20-50%.
Съотношението ae/D = 0,7 е най-благоприятният случай на фрезоване.
С увеличаването на броя на зъбите се намалява грапавостта на обработваната повърхнина, повишава
се производителността, но нара-
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ства необходимата мощност за
фрезоване. Това е от особено важно
значение при грубите обработки,
където дебелината на срязвания слой
е голяма. Поради това върху машините с по-малка мощност се използват фрези с малък брой зъби.
Посоката на силата на рязане в
значителна степен зависи от големината на главния установъчен ъгъл.
При ъгъл 90 градуса силата на рязане
е насочена предимно в радиално направление. При ъгъл 45 градуса осовата и радиалната компонента на
силата на рязане са практически
равни, консумираната мощност не е
голяма, дебелината на срязвания слой
е по-малка, отколкото при 90 градуса, което позволява да се увеличи
подаването на зъб. При фрезите с
кръгли пластини ъгълът се изменя от
0 до 90 градуса в зависимост от
дълбочината на рязане ар, режещият
ръб е достатъчно здрав и може да
се работи при големи подавания.
Следва да се предпочита еднопосочното фрезоване, тъй като осигурява по-добро качество на обработената повърхнина. Насрещното се
препоръчва при наличие на хлабини
в подавателните преводи и при
твърда повърхност на заготовката.
Грапавостта на обработваната
повърхнина се намалява при режещи
пластини със зачистваща фаска. При
челни фрези с голям диаметър могат
да се монтират специални зачистващи пластини и подаването на
зъб да се увеличи 2-3 пъти, без това
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да повиши грапавостта.
Успешното фрезоване в голяма
степен зависи от траекторията на
врязването и излизането на инструмента от зоната на рязане. При
външните контури е препоръчителна кръговата траектория; при джобовете врязването трябва да е по
винтова линия или под наклон.
Важни за точността и производителността са съвременните технологични стратегии на традиционната и високоскоростната обработка - различни спирални и паралелни стратегии, трохоидално фрезоване. От полезрението често убягва плунжерното грубо фрезоване,
което осигурява висока производителност. Недооценяват се възможностите на технологичния подход
„дообработване на остатъците“ точно дообработване с подходяща
фреза на недостъпните за производителен инструмент с голям диаметър зони.
Използването на съвременни методи и средства за програмиране
създава условия за съкращаване на
времето за технологична подготовка на производството и същевременно способства за повишаване на
точността. Привеждането на една
програма в работоспособен вид и
внедряването й в производството
се улеснява и ускорява от съвременните средства за компютърно тестване (симулиране, визуализиране,
верифициране), които контролират
както точността на обработката,

така и възможните колизии.

Човешки фактор
Високата квалификация, производственият опит, отговорността,
способността за концентриране,
стремежът към усвояване на нови
знания и самоусъвършенстване са
все положителни характеристики на
специалистите, свързани с производствения процес. От тях зависи както качеството на технологичната
подготовка, така и самото провеждане на механичната обработка.
Например един технологичен процес (програма) може да се възприема
като удовлетворителен, но ако технологът (програмистът) прояви
творчество, усърдие и компетентна оценка в избора на най-подходящия
технологичен вариант, процесът
(програмата) може да се оптимизира и обработката да се окаже още
по-точна и производителна.
Ако операторът не борави правилно с машината и технологичната
екипировка и допуска механични повреди, не почиства старателно контактните повърхнини преди базиране и закрепване, не спазва технологичната дисциплина и изискванията
на технологичната документация, не
извършва дейностите по поддръжката съгласно регламентите за периодичност и съдържание, това може да
компрометира усилията на целия
производствен екип.
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Обработване на
отвори
П

робиването на отвори обхваща обособен клас обработващи операции, които се прилагат специално
за оформяне на отвори в детайли.
Обработката придава дадени свойства на детайла чрез отнемане на
ненужния материал и включва използването на обработваща машина,
режещ инструмент и съответните
приспособления. Пробиването на
отвори може да се извършва на различни машини, включително общо металорежещо оборудване като фрези
или стругове с ЦПУ. Съществува и
специализирано оборудване за пробиването на отвори като например
пробивни преси или щанци.
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Обработваният детайл представлява парче от предварително
оформен материал, закрепено към
фиксатор, който е монтиран на
платформа, принадлежаща към машината. Режещият инструмент е цилиндричен инструмент с остри
зъбци, който е захванат във вътрешността на устройство, наречено
патронник. Патронникът е прикрепен към шпиндела, който върти инструмента с високи скорости. Чрез
подаване на въртящия се инструмент в детайла се отнема материал под формата на стружки, за да се
създаде желаният отвор.
Операциите по пробиване на отвори обикновено се извършват заедно с много други операции при обра-

ботката на даден детайл. Възможно
e пробиването на отвори да се извършва и като вторичен процес за
обработка на съществуващ детайл,
получен например след леене или коване. Това обикновено се прави, за да
се добавят качества или свойства,
които биха били твърде скъпи за
формиране по време на първичния
процес, както и с цел подобряване на
точността на обработка или
повърхностното покритие на създадените при първичния процес отвори.
Отворите биват с много различни форми. Проходните минават изцяло през детайла. Слепите отвори
се пробиват само до определена
дълбочина. Прекъснатите отвори се
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пресичат в някакъв момент с други
отвори в детайла. Отворът може
също така да има наклонен ъгъл на
влизане или излизане. Отворите могат да бъдат пробити с цел преминаване на охлаждаща течност или да
осигурят достъп за инспекция на
даден детайл. Отворите могат
също да бъдат с монтажна цел и да
включват резба за влагането на крепежни елементи.

Характеристики на
обработваните отвори
При машинната обработка отворът е с цилиндрична форма. Тя се
изрязва в детайла чрез въртящ се
режещ инструмент, който навлиза
аксиално в обработвания детайл.
Отворът има същия диаметър като
този на режещия инструмент и
съответства на геометрията му
(която може да включва заострен
край). Нецилиндрични отвори или
джобове също могат да бъдат обработени, но те изискват прилагането на операции по фрезоване. Макар
че всички обработвани отвори имат
еднаква основна форма, те могат да
придобият различни свойства по
време на обработката, за да отговорят най-добре на дадено приложе-

92

ние. Обработваният отвор се характеризира с няколко различни параметъра, които определят нужните
операции за изработването му и
необходимите за това инструменти.
Диаметър - отворите могат да
се обработват с голямо разнообразие от диаметри, определени от избрания инструмент. Режещите инструменти, използвани за производство на отвори, се предлагат в
стандартни размери, които могат
да бъдат едва 0,05 мм и да достигнат над 70 мм в диаметър. Съществуват различни стандарти за
диаметрите на обработваните
отвори, които се изразяват чрез
фракции от стандартни размери,
буквени, числови и метрични означения. За специални приложения може
да се създаде персонализиран инструмент за обработка на отвор с
нестандартен диаметър, но при
традиционната обработка е по-рентабилно да се използва най-близкият
инструмент със стандартен размер.
Точност - при всяка машинна обработка прецизността на рязането
може да бъде повлияна от няколко
фактора, включително остротата
на инструмента, всякакви вибрации

на инструмента или натрупването
на стружки от материал. Предписаната точност на отвора определя
операциите за неговото пробиване,
тъй като не всички са подходящи за
пробиване на отвори с висока точност.
Дълбочина - обработеният отвор
може да достига до точка вътре в
заготовката, без да преминава изцяло през нея – сляп отвор, или да преминава изцяло през детайла – проходен отвор. Слепият отвор може да
има и плоско дъно, но обикновено
завършва в една точка, формирана
от заострения край на инструмента. Когато се указва дълбочината на
даден отвор, може да се посочи
дълбочината до крайната точка на
сляп отвор или дълбочината до края
на детайла с пълен диаметър на проходния отвор. Общата дълбочина на
отвора е ограничена от дължината
на режещия инструмент.
Скосен ръб (фаскa) - често срещано при обработката на отвори е
скосяването на горната част на
отвора в детайла. Обикновено това
се прави, за да се скрие главата на
крепежния елемент и тя да се изравни напълно с повърхността на детайла. Използват се два вида отвори за
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такива вдлъбнатини, а именно цилиндрични и конусообразни.
Резби - отворите с резба се пробиват, за да съответстват на резбован скрепителен елемент и обикновено
се характеризират от външния си диаметър и стъпката на резбата. Стъпката се определя от разстоянието
между върховете на напречното сечение на резбата и
може да бъде изразена в английския стандарт като брой
върхове на инч (TPI) или в метричен стандарт като разстоянието в милиметри (мм) между върховете.

Операции при пробиване на отвори
Има няколко операции за пробиване, като всяка използва различен тип режещ инструмент и образува различен тип отвор. Първоначалното пробиване на отвори
обикновено е последвано от някакъв вид довършителни
операции: разстъргване, райбероване, полиране с ролки и
т. н. Полирането с ролки е операция, която изглажда
неравностите по стената на отвора и чрез нея може да
се получи огледална повърхност. Хонинговането е абразивен метод, който дава много точен окончателен размер и финиш на отвора. Други съпътстващи операции
след пробиването са цилиндричното и коничното зенкероване (за фаски на отвори).
Пробиване - режещият ръб на свредлото влиза аксиално към обработвания детайл и пробива сляп или проходен отвор с диаметър, равен на този на инструмента.
Свредлото е многоточков инструмент и обикновено има
заострен край. Най-често се използва стандартно свредло, но други видове, като свредло-център, точково свредло или метчик, могат да се използват за стартиране
(маркиране) на отвор, който ще бъде завършен с друга
операция.
Райбероване - разстъргващият елемент навлиза аксиално в обработвания детайл и увеличава съществуващия отвор до диаметъра на инструмента. Райберът е
многоточков инструмент, който има много режещи
ръбове, които могат да бъдат прави или спиралообразни. Райбероването отстранява минимално количество
материал и често се извършва след пробиване, за да се
получи по-точен диаметър и по-гладка вътрешна
повърхност.
Нарязване на резба с метчик - метчикът влиза аксиално в обработвания детайл и нарязва вътрешна резба
в съществуващ отвор. Съществуващият отвор обикновено се пробива с такъв размер на свредлото, който ще
позволи нарязване на желаната резба. Метчикът се избира въз основа на големия диаметър и стъпката на
резбата. Тя може да бъдат нарязана до определена дълбочина в отвора (частична резба) или през целия проходен
отвор (проходна резба).
Разстъргване - инструментът за разстъргване навлиза аксиално в обработвания детайл и реже по вътрешната повърхност на съществуващия отвор, за да се увеличи диаметърът или да се получат по-точни размери.
Инструментът за разстъргване е едноточков, като
може да бъде настроен да разстъргва желания диаметър
с помощта на регулируема режеща глава.
Цилиндрично зенкероване - инструментът за зенкероване влиза аксиално в обработвания детайл и увеличава горната част на съществуващ отвор до диаметъра
на инструмента. Зенкероването често се извършва след
пробиване, за да се осигури място главата на крепежен
елемент, например болт, да се скрие в повърхността на
детайла. Зенкерът има направляваща в края си, която го
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насочва направо в съществуващия
отвор.
Конично зенкероване - инструментът за зенкероване влиза аксиално в обработвания детайл и увеличава конусообразно горната част на
съществуващ отвор. Зенкероването
отново често се извършва след пробиване, за да се осигури място главата на крепежен елемент да се скрие
в повърхността на детайла. Обикновено използваните ъгли за подаване
на зенкерите включват 60, 82, 90,
100, 118 и 120 градуса.

Особености при
пробиването на отвори
Пробиването, което е най-често
прилаганият процес за изработване
на отвори, изразходва половината
от режещите инструменти, използвани при останалите процеси с отделяне на стружки. В повечето случаи свредлото създава цилиндрична
дупка чрез въртеливо движение, като
се врязва в неподвижен детайл. Когато изработването на отвори се
извършва на струг, свредлото се
фиксира, а детайлът се завърта. Тъй
като по-голямата част от отнемането на материал и генерирането на
стружки се извършва в затвореното пространство на отвора, смазването е критично. Охлаждащите
средства мажат режещия инструмент, охлаждат точката на пробиване и помагат за отстраняването
на стружките.
Основен проблем при изработването на отвори е отклонението на
свредлото. По правило, твърдостта
на свредлото е пропорционална на
четвърта степен на неговия диаметър. Поради многобройните видо-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ве инструменти и методи за пробиване на отвори, изборът им се определя от редица фактори, включително: крайния размер на отвора; дълбочината на отвора; изискваните отклонения; вида на пробивания материал; необходимото количество отвори.

Пробиване на плитки и
дълбоки отвори
Процесите на пробиване се делят
на пробиване на плитки отвори, което е най-често срещано, и на дълбоко пробиване. Плитък отвор се определя като отвор с малко съотношение на дълбочина към диаметър. Обикновено това включва отвори до 30
мм с дълбочина не повече от 5 или 6
пъти този диаметър. При отворите
с диаметър по-голям от 30 мм, плитки са тези, които са с дълбочина не
повече от 2,5 пъти диаметъра на
отвора. Плитки отвори обикновено
се пробиват с едно движение. Пробиването по-дълбоко с конвенционални
свредла изисква многократно изтегляне на свредлото, за да се изчистят
стружките от режещите ръбове на
свредлото. Пробиването на дълбоки
отвори е по-трудно, главно поради
нуждата от поддържане на отвора
прав, и изисква специални свредла,
водачи, оборудване и методи. Един
от тези методи се нарича трепанация. Това включва изрязване на кръгов
срез с помощта на инструмент за
рязане с кухина. Резултатът е изрязване под формата на външен
пръстен, докато централното ядро
от материал падне през пробития
отвор. По този начин отворите с
по-голям диаметър могат да се пробиват, като се използва по-малко
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енергия и се отделят по-малко
стружки.

Машини и параметри за
пробиване на отвори
Вертикалните пробивни машини
са сред широко разпространеното
оборудване в производствените це-
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хове. Много отвори в производството обаче изискват по-продуктивно и сложно оборудване, включително стругове, обработващи
центрове и високопроизводителни
автомати. За пробиване на големи
детайли може да се използват радиални бормашини. Главата на

свредлото може да се вмъкне и излезе от колоната на машината и
да се завърти около колоната до
почти всяка точка. Автоматично
захранващите се пробивни агрегати извършват автоматично повторяеми операции. Те могат да
бъдат настроени за пробиване, както и за вторични довършителни
операции за отвори.
Многошпинделните пробивни машини типично се използват в масовото производство. Ротационното
им движение се генерира от централен източник и се предава на множество шпиндели. Автоматичните
центровете извършват както резбонарязване, така и пробиване.
Два от основните параметри,
характеризиращи точното и ефективно пробиване, са: скоростта на
рязане, която се измерва в периферията на тялото за пробиване и се
изразява в периферна скорост на
минута; скоростта на подаване или
проникване, която представлява разстоянието на проникване в материала за единица време, изразено в
милиметри на минута. По правило,
колкото по-твърд е материалът,
толкова по-бавна е скоростта на
рязане и подаване.
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Полимерни кабеловодещи вериги от
Хенлих с широк спектър на приложение
Изискванията към съвременните захранващи системи са високи и изключително разнообразни. Дължината на хода варира от няколко милиметра до няколкостотин метра, работните условия от "чиста стая" до инсталации за компостиране, а пълнежът - от
тънки захранващи кабели до тежки драгажни маркучи с диаметър
300mm. Много промишлени отрасли изискват специални материали за производствените си процеси - например електропроводими
за електрониката или устойчиви на горещи остри стружки за машиностроенето. Това поражда въпроса кое е най-доброто решение?
Системите E2/000 и E4.1 надеждно доставят енергия, данни и други медии до практически всички движещи се части на машини и съоръжения благодарение на иновативния си модулен дизайн.
Двете серии кабеловодещи вериги от igus - E2/000 и E4.1 - отговарят на нуждите на машиностроителите в 80% от случаите. В
igus те са известни като "универсални", защото са подходящи за
повечето приложения. Името на всяка от сериите произтича от
структурата на звената. При Е2/000 всяко звено се състои от две
части. Серията е ценово изгодна и предпочитана при средни натоварвания и изисквания за вътрешна височина от 21 до 45 mm. Звената на кабеловодещите вериги E4.1 се състоят от четири части,
а серията е предназначена за взискателни приложения и високи натоварвания. И двете серии имат отворени, полузатворени и изцяло затворени варианти.
Една от причините за широкия спектър на приложение на сериите E2/000 и E4.1 е тяхната модулна структура. Различните дизайни, размери и варианти за вътрешна сепарация позволяват огромно разнообразие от комбинации. Обърнато е внимание и на ге-
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ометрията на отделните части - вътрешният контур на звената е гладък и напречните капаци са леко заоблени. В допълнение,
материалите на кабеловодещите вериги се комбинират добре с материалите на външната обвивка на гъвкавите кабели. За да се оползотвори пространството в кабеловодещата верига по възможно
най-ефективен и безопасен за кабелите начин, то може да се раздели с шест различни вида хоризонтални и вертикални сепаратори.
Универсалните серии E2/000 и E4.1 са подходящи за хоризонтални,
вертикални и странично монтирани приложения. Движението е
гладко и тихо благодарение на специалния контур на звената, което ги прави предпочитани в сценично оборудване за музикални или
театрални събития.
Тайната на универсалните серии на igus се крие в комбинацията
от материал и дизайн. До най-малкия детайл, кабеловодещите вериги от igus постигат характеристики, които отговарят на изискванията на съвременните захранващи системи. Дълги ходове и големи неподдържани дължини в комбинация с тиха работа и дълъг
експлоатационен живот на кабелите и маркучите. Възможностите за избор на различни материали - например ESD, ATEX или високотемпературни версии, осигуряват подходящи решения за всички
отрасли.
Ангажирана с отличното задоволяване на взискателния български пазар, фирма Хенлих поддържа широки складови наличности от
кабеловодещи вериги и специални гъвкави кабели igus. Бързо обслужване, доставка от склад без изискване за минимални количества,
отлична техническа консултация и надеждни продукти - това са
ключовите фактори да изберете нашите продукти.

97

механични системи

Кабеловодещи
вериги
К

абеловодещите вериги, известни също като кабелни носачи, верижни носачи, енергийни вериги, енергоподвеждащи или кабелни вериги (в
зависимост от производителя) са
функционални приспособления, предназначени да обгръщат и направляват гъвкави електрически кабели и
хидравлични или пневматични маркучи, свързани с движещи се автоматизирани машини. Тези кабелни водачи намаляват износването и натоварването на кабелите и маркучите, предотвратяват заплитането и подобряват безопасността,
като в допълнение улесняват полагането и насочването на кабелите в
съответното оборудване или между
машините в цеха. Кабелните носачи
могат да бъдат разположени така,
че да поемат хоризонтални, вертикални, въртеливи и триизмерни движения.
За пръв път през 50-те години на
20-и век на пазара са представени
стоманени кабеловодещи вериги. Дотогава гъвкавите елементи като
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кабели и хидравлични маркучи просто се оставят да
висят свободно от машините, което води до повреди и
бързо износване. В наши дни
широко се използват и пластмасови (по-специално полипропиленови) кабеловодещи
вериги. Те често се комбинират със специални високогъвкави кабели с цел допълнително удължаване на експлоатационния им живот.

Конструктивни
особености
Кабеловодещите вериги са проектирани да обхващат и предпазват
снопове кабели с различно предназначение и обикновено са изработени от
пластмаса, стомана или метална
сплав. Тези конструкции се използват за защита на кабели и маркучи,
закрепени върху движещи се машини,
за да се предотврати заплитането
и повреждането им. Освен това те
помагат кабелите и маркучите да не
се закачат от движещи се части на
машината.

Повечето кабелни носачи имат
правоъгълно напречно сечение, в което се разполагат кабелите. Напречните сегменти по дължината на
веригата могат да се отварят
отвън, така че кабелите да могат
лесно да се полагат и да се свързват
конекторите. Вътрешни сепаратори
в носача служат за физическото разделяне на кабелите един от друг.
Краищата на веригата се закрепват
към машината с монтажни скоби.
Освен огъване в една равнина, поради твърдата си конструкция, кабеловодещите вериги често позво-
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стриалната техника и различни типове автоматизирано оборудване.
Кабелните носачи са подходящо решение за такива случаи, тъй като
могат да поддържат голямото тегло на множество кабели и маркучи,
без да позволяват те да понасят
удари или големи натоварвания. В
допълнение, кабеловодещите вериги
правят управлението и маршрутизирането на кабелите през машината или цеха много по-удобно и осигуряват лесен достъп за отстраняване на проблеми и регулярна поддръжка.
Кабелни носачи се използват навсякъде, където има индустриална
автоматизация, включваща трансфер на енергия, данни, течности или
газове по кабели и/или маркучи. Примерите включват металообработващи машини, подемна техника, автомивки, медицинско и лабораторно
оборудване, автоматизирани складове, мотокари, промишлени роботи,
плаващи петролни платформи, сценична техника и др.

Метални кабеловодещи
вериги

ляват и огъване само в едно направление. В комбинация с неподвижния
монтаж на краищата на веригата
това напълно пречи на затворените
кабели да се извият в нежелана посока и да се заплетат или пречупят.
Кабеловодещите вериги могат да
бъдат отворени или затворени.
Отворените позволяват лесен
достъп до кабелите за инспекция или
поддръжка, докато затворените са
запечатани, за да ги предпазят от
различни замърсители в работната
среда, например метални частици.

Варианти
и приложения
Енергоподвеждащите вериги се
предлагат в широка гама различни
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типове, размери, цени и функционални характеристики. Основните варианти, популярни на пазара, са: отворени; затворени (за защита от замърсявания и отломки, като дървесни
стърготини или метални стружки);
стоманени (вкл. от неръждаема стомана); „безшумни“; в изпълнение за
чисти стаи (с минимално износване);
с многоосово движение; високоустойчиви на натоварване; устойчиви на
химикали, влага и високи/ниски температури и др.
Кабеловодещите вериги могат
да се използват в различни приложения, особено в системи, за които са
характерни множество движения.
Такива са например роботите, металообработващите машини, инду-

Кабелните водачи от стомана и
други метални сплави са най-подходящи за приложения с голямо механично натоварване, при движение на
големи разстояния, както и за тежки кабели и маркучи. Стоманените
кабелни носачи са проектирани за
работа при агресивни промишлени
условия, включително при дълготрайно излагане на високи температури (над 600°С). Чрез използването на неръждаема стомана и/или корозионноустойчиви покрития се
постига висока устойчивост към
широка гама промишлени химикали,
увреждащи пластмасовите кабеловодещи вериги, въпреки че някои
специално разработени полимерни
модели се предлагат във версии с
химическа устойчивост.
Макар металните енергоподвеждащи вериги да са на по-висока цена
от пластмасовите, те не изискват
допълнителни и скъпоструващи направляващи канали и поддържащи подложки, което ги прави рентабилно
решение в сравнение с полимерните
модели за дадени приложения. В допълнение, металните водачи не изискват специална поддръжка или смазване, а това ги прави подходящи за работа в агресивни среди и с тежко индустриално оборудване в леярни, мелници, рафинерии, морски, строителни
и минни приложения и др.

септември 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

механични системи
Отворени метални
вериги
На пазара се предлагат широка
гама стоманени кабеловодещи вериги или такива с хибридна конструкция (стомана плюс друг метал или
материал), високоустойчиви на ултравиолетови лъчи, топлина и студ,
потапяне под вода, абразиви, индустриални флуиди, разяждащи вещества, движения на голямо разстояние, големи ускорения и продължителни цикли на работа.
Металните носачи отворен тип
обикновено са изработени от стомана. Предимствата им са висока якост
и способност да носят кабели, маркучи и собствено тегло на дълги разстояния без поддръжка. Те са подходящи
за мобилни конструкции, фрезови и
леярски машини, мелници, преработка на хартия и рафиниращо оборудване, като се предлагат отворени метални носачи с полезни кухини с височини от 1 до над 60 см. Непрекъснатите разработки и подобрения в областта по отношение на дизайна са
довели до появата на олекотени версии с висока якост и значително поголяма товароподемност от конвенционалните, както и със способност
да работят по-дълги периоди от време без поддръжка в сравнение с пластмасовите системи.
Предлагат се модели с персонализирана ширина на сегментите по
избор на клиента, както и варианти
с различни спомагателни аксесоари,
които повишават ефективността
на кабеловодещите вериги и в найвзискателните индустриални приложения.
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Някои метални кабелни носачи
включват полиуретанови ролки с цел
намаляване на шума, хоризонтални
делители и вертикални сепаратори.
Последните осигуряват наличието
на множество отделения за кабели в
един свързан сегмент от веригата.
Както при неподвижните, така и при
подвижните ролкови конструкции,
вертикални сепаратори могат да
бъдат монтирани на всеки сегмент
или да отсъстват избирателно с цел
икономия на материал и олекотяване на конструкцията.

Затворени метални
кабеловодещи вериги
Затворените енергоподвеждащи
вериги осигуряват висока степен на
защита на подвижните кабели и маркучи в автоматизираното индустриално оборудване. С изключение на спомагателните, оформящи отделения в
сегментите сепаратори, които могат да са изработени и от друг материал, те се отличават с изцяло
метална конструкция. Спираловидните серпентини, широко използвани в
машинно-инструменталните приложения от над три десетилетия, осигуряват на кабелите и маркучите
гладко движение, естетическа визия
и висока защита дори от горещи
стружки, отломки и работни флуиди.
Друга възможност са металните
енергоподвеждащи вериги с алуминиеви протектори, които могат да
устоят на тежки удари от отломки и летящи частици. При някои
вериги връзките между сегментите
и сваляемите протекторни капаци
тип „броня“ са със специален моду-
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лен дизайн с цел уякчаване, лесни
ремонти и бързи модификации. И
двата модула за захващане и затваряне осигуряват максимална защита
срещу горещи стружки и тежки
отломки. Тези модели са особено
подходящи за приложения в металообработката, фрезови операции,
производство на машинни възли и
компоненти, леярски изделия и т. н.

Пластмасови
кабеловодещи вериги
Пластмасовите енергоподвеждащи вериги, изработени от висококачествени технически полимери или
полипропилен, са по-евтини от техните метални аналози и се отличават с олекотена конструкция, като
остават устойчиви на корозия в химически агресивните промишлени
среди. Те обикновено се използват в
по-леки и средно тежки индустриални приложения. Някои модели, изработени от специални полимери, са устойчиви на морска вода и минерални
масла, което ги прави подходящи за
различни тежки приложения в газовия
и петролния сектор, в които традиционно се използват метални вериги.
Модулният дизайн прави пластмасовите кабеловодещи вериги лесни
за поддръжка и позволява бърза замяна на повредени или счупени връзки и
сегменти. Те могат да бъдат отворени и разглобени посредством стандартна отвертка или специален инструмент, а някои модели – дори на
ръка. Модулните пластмасови кабелни носачи са конфигурируеми и подходящи за широк набор от различни
приложения, а конструкцията им по-
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зволява бърз монтаж, демонтаж и
отстраняване на проблеми на място.
В много приложения се използват
стандартни полимерни кабеловодещи вериги, изработени чрез шприцоване. Изцяло пластмасовите водачи
отворен тип обикновено са предназначени за приложения с леки до средни експлоатационни изисквания. Сглобяемата конструкция опростява инсталирането и поддръжката, а укрепването със стъклени влакна увеличава издръжливостта. На пазара се
предлагат кабелни водачи, произведени от специализирани материали,
за приложения, изискващи ниско износване, специфична устойчивост на
запалване или на високи температури и химикали. При моделите с миниатюрни връзки отворите за кабели
са част от връзката между сегментите, премахвайки необходимостта
от отделни скоби. Тези варианти са
особено подходящи за роботиката и
някои леки промишлени приложения.
За системи, при които са налице
многоосови движения (в три измерения) на кабелите и маркучите, някои
стандартни кабеловодещи вериги
могат да бъдат модифицирани с
формовани еластомерни връзки, поставени на необходимите места.
Тези връзки позволяват практически
неограничено движение, включител-
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но странично движение на 90° плюс
аксиално въртеливо движение на
180° с минимално трептене. Такива
конструкции също са полезни, когато приложението изисква леко странично преместване поради неправилно подравняване.
Както фиксираните, така и подвижните краища на веригите трябва да бъдат здраво закрепвани към
оборудването, но без да се притискат. Кабелите и маркучите трябва
да са поставени в носещата верига
без никакво усукване.

Съображения при избора
При избора на материал и конструкция на кабеловодещите вериги за
дадено приложение е препоръчително
първо да се проучат типовете и размерите на всички кабели и маркучи,
които ще се помещават в носача.
След това е добре да се изчисли минималната височина и широчина на
отвора за най-дебелия кабел или маркуч и да се съпостави с неговия диаметър. Информацията за радиуса на
огъване на кабела или маркуча е база
при определяне радиуса на огъване на
веригата. От съществено значение
е и да се знае общото разстояние, на
което се придвижват подвижните
елементи на машината или робота.
Има и няколко конструктивни

съображения, които е препоръчително да се вземат предвид при избора
на кабеловодещи вериги. В практиката най-често размерът и конструкцията на веригата се определят от
габаритите на кабелния пакет, вместо да се правят опити кабелният
пакет да се побере в предварително
избран носач.
Някои от най-важните фактори
при проектирането на кабелоносеща
система са: видовете (електрически,
оптични, хидравлични, пневматични
и медийни) кабелни линии и техните
диаметри; наличието на допълнителни кабели и маркучи; скоростта на
движение на системата; максималните стойности на ускорение и забавяне; оперативните ограничения за размера на полезните отвори на веригата; общата дължина на траекторията на движение/разтягане на кабелите или маркучите.
Препоръчително е да се вземат
предвид и натоварването върху носещата конструкция, скоростта на
движение, както и на каква дистанция ще се придвижва неподдържана
кабеловодещата верига. При изчисляване на натоварването трябва да се
отчете не само общото тегло на
кабелите и маркучите в носача, но и
теглото на всякакви флуиди в тези
маркучи.
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Освен защита от различни повреди енергоподвеждащите вериги гарантират безопасната и гладка работа на подвижните кабелни пакети.
Носачите направляват кабелите и
маркучите и ги предпазват от износване, заклещване и пренатоварване
по време на движението на машината. Те са по-гъвкави по отношение
на монтажа от кабелните кутии
например, защото могат да се монтират навсякъде по траекторията
на движението на кабелния пакет в
конструкцията на оборудването или
в цеха.

Фактори, влияещи на
конструкцията
Натоварването е общото тегло
на кабелите и маркучите в носача,
обикновено изразено в килограми на
метър. Ако маркучите съдържат
течност, нейното тегло също трябва да бъде отразено в изчисленията.
Кабеловодещите вериги типично са
проектирани да поддържат натоварването на усреднен кабелен сноп,
който физически е в състояние да се
впише правилно в геометрията им.
Добре е да се отчетат и взаимодействията на товара с неподдържаните движения на енергийните
вериги. Едно от решенията при поголеми натоварвания и по-дълги разстояния на неподдържани движения
са металните носачи. Друг функционален елемент, който осигурява стабилност, са подвижните ролкови
опори. Те се използват най-често при
стоманени кабеловодещи вериги с
големи ходове, които надвишават
границите на фиксираните ролкови
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опори или когато са налице големи
натоварвания и високи скорости на
движение. Подвижните ролкови опори се състоят от ролки, конвейерни
опори и движеща се рамка, която
поддържа веригата по цялата дължина на траекторията на движение.
Подобни носещи системи съществуват и при пластмасовите вериги, предназначени за дълги системи
с големи разстояния на движение. Те
са олекотени в сравнение с конвенционалните вериги с цел намаляване
на натоварването, обикновено са
модулни и бързо разглобяеми. Някои
модели са с полиуретанови ролки за
минимални нива на шум. Спомагателните носещи системи могат да са
самонаправляващи се при движение
под 15 м. За движения над 15 м се
използват допълнителни носещи канали.
Друга опция са модулните плъзгачи – подвижни плъзгащи се обувки,
изработени от материали с ниско
триене, които осигуряват подменяема повърхност за плъзгане с висока
износоустойчивост при дълги премествания. Някои приложения, при които е налице висока скорост на движение, изискват персонализирани
инсталации с поддържащи системи
за дълги премествания. За разлика от
традиционните системи, в които
носачът се плъзга сам по себе си,
опорната система използва прибираща се ролкова система, която се
движи по обикновена релса.
Използвайки полигоналния ефект,
възникващ в носача, ролките се повдигат от водещата релса и се изтеглят навътре, докато връзките
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на веригата минават през радиуса.
При връщането назад ролките се
изтласкват навън и лягат върху релсата, осигурявайки подвижна опора
през цялата траектория на движение. Тези системи позволяват премествания до 2000 мм, скорост до 5
м/сек, до 90% намаляване на теглителната сила и липса на триене при
плъзгане по носещите връзки.

Полагане на кабели и
маркучи в
кабеловодещите вериги
Кабелите или маркучите, независимо дали са кръгли или плоски, трябва да се разполагат свободно във
веригата. Не се препоръчва полагане
на кабели и маркучи с големи разлики
в напречното сечение един до друг.
Препоръчително е да се осигури достатъчно пространство, за да могат
кабелите и маркучите да се движат
свободно, като кръстосването и
преплитането им по време на полагане трябва да се избягва.
Добре е да се остави минимален
просвет от 10% за всеки външен
диаметър на кабел и 20% за всеки
външен диаметър на маркуч. Кабелите и маркучите не трябва да са усукани и да са налице изкривявания или
други нередности по дължината им.
Всички кабели и маркучи трябва да
бъдат здраво закрепени както за
неподвижните, така и за движещите се елементи на веригата, но не
трябва да бъдат притиснати. Когато се доставят на рула или ролки,
кабелите и маркучите трябва да
бъдат първо внимателно развити, а
не издърпани настрани.
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Удължаване
на експлоатационния
живот на светодиоди
С

ветодиодната промишленост понастоящем представлява един от най-бързо развиващите се сектори.
Въпреки че светодиодите се използват в редица електронни устройства от много години насам, последните
нововъведения в тази индустрия доведоха до огромно
разрастване на спектъра им на употреба. Осветителните тела, уредите за маркиране и домакинските уреди
са само част от областите на приложение на светодиодите.
Въпреки че светодиодите са значително по-ефективни от традиционните осветителни тела, техен недостатък остава фактът, че произвеждат топлина. Тази
топлина може да оказва неблагоприятен ефект върху
светодиодите и следователно трябва да се управлява,
за да е гарантирано, че истинските ползи от технологията ще имат реализация. Обикновено категоризирани
по цветна температура, светодиодите се предлагат в
огромен брой цветови варианти. При промяна на работната температура на светодиода се променя и цветната му температура. Поддържането на правилната температура на чипа на светодиода може не само да
удължи експлоатационния му живот, но и да му помогне
да произвежда повече светлина, което, от своя страна,
означава намаляване на броя светодиоди, необходими за
постигане на определен резултат. По тази причина увеличаването на работната температура може да има
възстановяващ ефект върху свойствата на светодиода. Ако температурата на преход обаче стане прекалено висока, в частност ако надвиши максималната работна температура на светодиода (~120-150°C), може
светодиодът да бъде необратимо повреден.
Съществуват много методи за подобряване на топлинното управление на светодиодните продукти и поради това трябва да се избере подходящият тип топлопроводящ материал, за да могат да се постигнат
желаните резултати за разсейване на топлината. Разнообразието на тези продукти варира от термопроводящи капсуловащи смоли, които не само разсейват топлината, но и предлагат екологична защита, до материали за топлинен интерфейс, които се използват за подобряване на ефективността на топлопроводимостта при
връзката на светодиода. Тези материали се използват
за изолация между компонента и топлоотвеждащия елемент, като по този начин се намалява топлинното съпро-
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тивление на границата между двете. В резултат на
това топлината се разсейва по-бързо и съответно се
намалява работната температура на компонента. В
случая втвърдяващи продукти могат да се използват и
като свързващи материали. Примери за това са RTV силиконите и епоксидните съединения. Изборът на материал в този случай често зависи от необходимата якост
на връзката или от необходимия работен температурен диапазон.
Друг вариант за управление на отдаването на топлина от електронните компоненти е да се използва термопроводима капсулираща смола. Тези материали са предназначени да осигурят на устройството защита от
влиянието на околната среда, като в същото време позволяват на топлината, генерирана в него, да се разсейва към заобикалящата го среда. В този случай капсулиращата смола отвежда топлината от компонента. Такива материали също могат да бъдат използвани за отразяването на светлината от устройството в зависимост от избрания цвят. В използването на капсулиращи
смоли също така се включва използването на топлопроводими запълващи материали, като основната смола,
втвърдителят и другите използвани добавки могат да
бъдат променяни, за да се осигурят широк спектър от
възможности, включително чрез епоксидни, полиуретанови и силиконови материали.
Съществуват различни варианти на химична основа,
които могат да предоставят възможности за различни
свойства в зависимост от крайната цел. Например полиуретановите материали предлагат отлична гъвкавост особено при ниски температури, което им дава
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значително предимство пред епоксидните материали в
това отношение. Силиконовите каучуци, от своя стана,
могат да предоставят същата гъвкавост при ниски
температури, но също така и показват добри резултати при високи температури, което ги прави по-подходящи от останалите химични материали. Силиконовите
продукти обикновено са по-скъпи. Епоксидните системи
са много издръжливи и предлагат отлична защита в посурови условия. Те са устойчиви материали с ниски коефициенти на топлинно разширение и в някои случаи
могат да предлагат известна степен на гъвкавост.
Определянето на формулата на капсуловащите смоли
може да предостави широк спектър от специфични свойства на продуктите и затова е препоръчително всеки
отделен материал да се обсъжда поотделно със съответния му производител.

Средства за защита на светодиодите
При настъпилото бързо разрастване на пазара на
светодиоди решителен фактор за гарантиране на ефективността и живота на компонента е неговият правилен подбор. Светодиодите, подобно на повечето електронни компоненти, работят добре, докато външни
фактори не влошат тяхната ефективност. Такива
могат да бъдат електростатично привличане на прах,
влажна или корозивна среда, химично или газово замърсяване, както и много други. Затова е изключително
важно да се определи средата, в която ще бъдат използвани компонентите, за да се гарантира правилният
им избор.

критие на светодиодите, друг важен елемент е влиянието на цветната температура. Промяната на цветната температура е нещо, което трябва да се взима предвид винаги, когато става въпрос за използването на
защитни средства. Установено е, че какъвто и материал да бъде поставен директно върху лещата на светодиода, това ще доведе до промяна в цветната температура.
Тази промяна обикновено е от по-топла към по-студена температура и варира в зависимост от типа на
светодиодите и температурните диапазони на цветовете. Освен това тя също ще се различава в зависимост
от използвания защитен материал.
Чрез нанасяне на тънък покривен слой промяната на
цветната температура е сведена до минимум и става
управляема в рамките на границите, зададени от производителя на светодиодите. В идеални условия, защитните покрития щяха да се използват във всички светодиодни приложения заради тяхната лекота на нанасяне,
минимален ефект върху обема и теглото на компонента, гъвкавостта им на употреба и не на последно място, заради минималното влияние върху цветната температура. Както е известно обаче в повечето случаи е
невъзможно да има едно универсално решение за всички
приложения. Защитните покрития предлагат отлично
ниво на защита във влажна и солена среда, но не осигуряват най-високо ниво на защита в среди, предполагащи често потапяне във вода, излагане на химически
пръски и корозионни газови среди. В такива условия се
препоръчва използването на капсулираща смола, за да
се осигури повишено ниво на защита.

Покрития
Конформните покрития са лакове, осигуряващи тънък
предпазен филм, които след полагане отговарят напълно
на контурите на печатните платки, без да утежняват
или да добавят значителен обем на платката. Те обикновено се нанасят лесно чрез напръскване или потапяне
с дебелина на покритието от 25 до 75 микрона. От
съществено значение за покритието на горната част
на корпуса на светодиодите е използваният материал
да има добра прозрачност и тя да остане такава през
целия живот на компонента в съответната среда. С
други думи, може да е необходимо покритието да осигурява добра ултравиолетова защита, ако продуктът се
използва на открито. По тази причина най-добрият тип
конформни покрития са акрилни системи, които предлагат едновременно прозрачност и стабилност на цвета,
съчетана с отлична защита от влажна и солена среда.
Обикновено акрилните защитни покрития са продукти, произведени на основата на разтворители, като
използваният разтворител е носителят, който позволява смолата да се нанася в тънък слой върху субстрата.
Използваните разтворители са класифицирани като
летливи органични съединения (VOC). Тъй като тази летливост се проявява само за няколко минути по време на
нанасянето на разтворителя върху светодиода, това не
се счита за дългосрочен проблем при повечето системи.
В някои случаи обаче производителите на LED осветители имат специфични изисквания по отношение на
употребата на продукти, съдържащи VOC, както и други
специфични химикали.

Цветна температура
Освен влиянието на материалите, използвани за по-
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Подобряване на
водната ефективност
в индустрията
С

непрекъснатото покачване на
таксите за водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчни
води, водата се превръща във все поскъп ресурс. Редуцирането на водопотреблението е един от най-лесните и евтини начини за намаляване на
разходите в едно предприятие. Много от компаниите могат да реализират спестявания в размер до 30% от
разноските за вода чрез внедряването на прости и не скъпоструващи
мерки за свеждане на употребяваните количества вода до минимум.
Преди стартирането на кампания
за пестене на вода трябва да се направи общ преглед на разходите за
свежа вода и пречистването на отпадъчни води в предприятията, за да
се прецени дали изобщо е целесъобразно да се пристъпи към предприемането на действия в тази насока. Преди
да се набележи по какъв начин и къде
може да се спести вода е необходимо
да се установи как, къде и защо се използва вода на всяка отделна производствена площадка. Това може да се
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постигне с извършването на проучване и изготвянето на воден баланс.
Обикновено с изследването на консумацията на вода се установява прекомерната или излишната употреба, както и неизвестното и неправомерното потребление.
Общите подходи за повишаване на
водната ефективност в индустрията са няколко:
l подобрено производствено планиране, включващо например намаляване на необходимостта от почистване чрез минимизиране на промените
в продуктите;
l добра поддръжка – избягване на
разливи; свеждане до минимум преноса на замърсители от един процес
в друг; строго спазване на рецептите в реакторите; извършване на
механично почистване преди промиване с вода и др.
l модифициране на процесите или
оборудването – подмяна на използваните в производството суровини
или проектиране на изцяло нови продукти, водещи до намалена нужда от
вода и/или генериране на по-малко
отпадъчни потоци;

l смяна на оборудването или технологията – внедряване на системи за
почистване на място (Cleaning in
Place, CIP); използване на почистващо оборудване с ниско налягане и др.

Откриване на течове
Идентифицирането на течове и
предприемането на конкретни действия за отстраняването им е добра начална точка за подобряване на
водната ефективност в индустрията. Течовете са често срещани при
подземните водни резервоари, системите за отопление и охлаждане,
тръбите от водоснабдителната
мрежа и приборите за водочерпене.
Някои течове могат да бъдат забелязани лесно, но други могат да са
скрити – като тези от подземните
резервоари или разположените в
стени тръби. В случай че на производствената площадка се осъществява непрекъснат мониторинг на
водопотреблението, добър индикатор за загубите поради течове е
базовата линия на консумация при
липса на дейност.
Измерването на нивото, когато
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от резервоара не се черпи вода, също
може да спомогне за засичането на
течове. Влагата, появата на плесен
или други вреди по повърхностите,
от друга страна, подсказват за течове от разположени в стени
тръбопроводи.

Отопление и охлаждане
Подаването или отнемането на
топлина от различни процеси е честа практика в промишлените системи. Осигуряването на повече отопление или охлаждане от необходимото
води до загуба на ресурси. Затова
оптимизирането степента на топлопренос е една от най-простите, но
често пренебрегвани мерки за постигане на ефективност. Това може да
включва и повторното използване на
вода за многократно охлаждане или
отопление. Възможностите за оптимизация могат да бъдат идентифицирани с помощта на различни инструменти например пинч анализ.
В някои приложения вместо вода
за ефективен и икономически изгоден
пренос на топлина могат да се използват въздух, минерални масла или
специални химикали. Компресорите с
въздушно охлаждане, индустриалните чилъри и маслените изсушители
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са примери за оборудване за отопление и охлаждане, за което не е необходима вода. Приложимостта и целесъобразността на тези системи
следва да бъдат проучени при търсенето на решение за подобряване на
водната ефективност.
В едноконтурните топлопреносни
системи обикновено се губи вода или
пара – чрез оттичане, изпарение или
кондензация. В системите с рецикъл
отоплението и охлаждането протичат в топлообменници, позволяващи
рециркулацията на водата в затворен контур, включващ охладителни
кули или чилъри за охлаждане, или
котел за отопление. Потенциалът за
пестене на вода чрез внедряването
на такива инсталации може да достигне до 90%.
Водата в системите с рециркулация постепенно се обогатява с примеси, които причиняват корозия,
формиране на котлен камък, отлагания и развитие на биофилм върху
топлопреносните повърхности. В
резултат на това ефективността
на процеса спада, което налага използването на допълнителни количества вода и енергия. Съдържанието
на примеси се контролира като част
от циркулиращата в системата

вода се източва редовно и се подменя със свежа вода. В същото време
към циркулиращата вода могат да
бъдат добавяни химикали за ограничаване формирането на котлен
камък, корозия и биологичен растеж,
чрез което се подобрява ефективността на топлопренос и се намалява
необходимостта от източване.
Посредством следене концентрацията на нежелани примеси с кондуктометър и регулиране дебита на
източване спрямо нея могат да
бъдат реализирани големи спестявания. В охладителните системи значителни количества вода се губят
заради преливане поради износени
уплътнения или вентили в линията
за свежа вода. Следователно редовната поддръжка на съоръженията
също може да допринесе за редуциране потреблението на вода.
Качеството на източената вода
от съоръженията с рецикъл може да
бъде възстановено до допустими
нива чрез прилагането на подходящи
пречиствателни технологии за отстраняване на примесите. Това обаче би било целесъобразно предимно
при големи отоплителни и охладителни системи.
Когато в района на предприятие-
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ВиК
то е налична мрежа за централизирано отопление или охлаждане, какъвто е случаят в повечето индустриални зони, е по-разумно компанията
да се възползва от това, а не да изгражда собствена ОВК система. Заводите, които изберат тази алтернатива, ще са с потенциал за по-висока ефективност, тъй като реализираните спестявания могат да
бъдат оползотворени за внедряването на усъвършенствани производствени технологии.
Избягването на течове в отоплителните системи е от особено значение, тъй като при тях се губи не
само вода, но и енергия. Течовете
могат да възникват често, особено
в инсталации, работещи с пара под
високо налягане. Загубите от отделни пробиви може да изглеждат малки, но ако течовете са много на брой,
количествата загубена вода могат
да са значителни. С изпълнението на
подходяща програма за мониторинг
и поддръжка течовете могат да
бъдат сведени до минимум, като
същевременно с това се пести и
вода, и енергия.

Охладителни кули
Изпарението е основният механизъм, по който се осъществява охлаждането на водата, но то е и причина за загуби. Използването на честотни регулатори за охладителните вентилатори позволява охлаждащият ефект да бъде регулиран спрямо изискваното натоварване, което
ще сведе до минимум загубите поради изпарение и ще редуцира потреблението на вода.
Загуби поради разливи се случват
при случайно изтичане на водата
отстрани на охладителната кула
заради лошо проектиране, повредени
или липсващи жалузи или силен вятър.
Разливите, заедно с унасянето на
вода с въздушния поток (дрифт), могат да са отговорни за до 7% от загубите на вода от охладителни кули.
Разливите могат да бъдат предотвратени с подходяща поддръжка на
страничните панели или използването на жалузи и козирки против вятър.
Освен че минимизират загубите на
вода, тези съоръжения намаляват и
замърсяването на водата с прах.
Малките капчици вода напускат
охладителната кула под формата на
дрифт. Загубите от дрифт обикновено са от порядъка на 0,02% от рециркулиращия поток. Те могат да
бъдат ограничени с помощта на устройства за елиминиране на дрифта
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(drift eliminators). Освен че така се пести вода, редуцирането на дрифта
намалява и потреблението на химикали.
Не е необходимо водата, използвана за охлаждане, да е с най-високо
качество. За целта е допустимо да
се ползват и пречистени отпадъчни
води – дори директно след прост
процес на третиране. Водата, изпусната от охладителните кули, също
може да намери алтернативно приложение – например за охладителен
контур или пожарозащита.

Почистване и промиване
В някои производствени процеси
значителни количества вода се използват за почистване или промиване на крайния продукт. Има няколко
мерки за подобряване на водната
ефективност, които могат да
бъдат взети в такива случаи.
Конвенционалните промивни системи са базирани на еднопосочен
поток и използването на големи количества вода. Често се случва промиваните продукти да бъдат потапяни в напълно чиста свежа вода,
след което съдържанието на резервоара да се източва. Необходимо е
да бъдат проучени алтернативни
конфигурации, които да изискват помалко вода и същевременно да са
също толкова ефективни. Водата в
противотоковите промивни системи протича през серия от резервоари в посока, обратна на движението
на промиваните продукти. Когато
противотоковите промивни системи са с достатъчен брой резервоари
и подходящ дебит, те са със същото
ниво на ефективност като на еднопосочните, но за тях е необходима
много по-малко вода.
Съществуват няколко стратегии
и за случаите, когато промиването
се налага с цел отстраняване на разтвор от продукта. Те могат да
включват оставяне на разтвора да
се оттече под силата на гравитацията или премахването му чрез вакуум, обдухване с въздух или центрофугиране. Тъй като с тези методи се
редуцира количеството разтвор, което се пренася в промивните резервоари, същата промивна вода може
да бъде използвана за по-голям обем
продукция. Освен че по този начин се
пести вода, с внедряването на тези
мерки се намалява ненужната загуба
на химикали и се удължава експлоатационният живот на промивните вани.
В някои промивни дейности процесът по отстраняване на нежела-

ните вещества от продукта може
да бъде улеснен чрез употребата на
химикали или енергия, което ще намали и водопотреблението. В такива случаи ползите от реализирането
на спестявания в консумацията на
вода трябва да бъдат съпоставени
с разходите за допълнителните химикали и/или енергия.

Почистване на оборудване
и помещения
Количеството вода, необходимо
за почистване на производственото
оборудване и помещенията на предприятието, може да бъде редуцирано в значителна степен чрез предварителното механично отстраняване на замърсяванията – посредством
изчеткване, изстъргване и др. Освен
че редуцират водопотреблението,
механичните методи за почистване
позволяват и възстановяването на
продукти, които иначе биват отмивани от водата за почистване.
Почистването на място е метод,
използван за почистване на вътрешни повърхности на тръби, съдове,
процесно оборудване и свързаните с
тях фитинги, без да е необходимо
разглобяване. Технологията е особено полезна за сектори на индустрията, в които хигиенните изисквания
са високи и съответно е необходимо
редовно почистване – производството на храни и напитки, млекопреработвателната промишленост, производството на козметика и др. В
такива системи през почистваното
оборудване последователно се пропускат киселинни и алкални разтвори и промивна вода. Тъй като позволява различен брой рециркулации за
отделните разтвори, за CiP процеса
се изразходва значително по-малко
вода в сравнение с конвенционалните почистващи системи. В допълнение, CiP технологията е по-бърза, за
нея са необходими по-малко усилия, а
рискът от експозиция на работниците на вредни химикали е по-нисък.
Около 50% по-малко вода може да
бъде използвана, ако бъдат внедрени
системи за почистване с пара, вода
или смес въздух/вода под високо налягане. Почистващият ефект е същият, а понякога и по-добър от този на
конвенционалните системи.
Други мерки за подобряване на
водната ефективност при почистване на оборудване и помещения е
монтирането на самозатварящи се
дюзи на маркучите за вода и използването на детергенти или вода с повисока температура.
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Измерване
на плътност
П

лътността се измерва в много производства, за да се определят
редица характеристики на суровините или на готовата продукция. Във
връзка с данните и от други измервания, плътността на материала
може да бъде индикатор за възможните причини за измененията в качествата на крайните изделия. Определянето на плътността е сред
най-често използваните тегловни
методи за анализ в лабораториите.
Чрез измерване на плътността
може да се установи изменение в
състава на материала или дефект
в крайното изделие от рода на пукнатини или шупли в отливки, което намира приложение в производството на санитарен фаянс, в леярните и стоманодобивните предприятия.
При леенето на алуминий качеството на топилката се следи като
се вземат две проби: едната при
нормално атмосферно налягане, а
другата – при налягане от например
80 милибара. След като изстинат и
се втвърдят се определя плътност-
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та им. Съотношението на двете
измерени стойности на плътността
дава информация за чистотата на
топилката.
С измерването на плътността на
техническите пластмаси може да се
определи съотношението във фазовото им състояние – какво е съдържанието на кристалната и на аморфната фаза, тъй като кристалите са
от по-висш геометричен порядък и
те правят пластмасата по-плътна.
Плътността на стъклото пък е показател както за химическия му
състав, така и за скоростта на охлаждане на стопената маса.
При материали с порьозна структура плътността зависи от количеството на порите, което на свой
ред определя и други качества на
материалите – например студоустойчивостта на керемиди или изолационните свойства на тухли от
глина или на порьозен бетон.
Плътността е важен параметър
и за стоки, предлагани в различни
разфасовки в случаите, когато продуктът се пълни в пакети с контрол
по тегло, но на етикетите трябва
да се укаже и обемът.

Зависимост на
плътността от
температурата
Плътността на всички твърди,
течни и газообразни вещества зависи от температурата. Освен от
температурата, плътността на
газообразните вещества зависи и
от налягането. Нормалната плътност е плътността на газа (или на
сместа от газове) при нормални
физически условия: температура 0°C
и налягане 101,325 kPa. Общото правило е, че колкото по-висока е температурата, толкова по-малка е
плътността. Веществата се разширяват при нагряване, с други думи
техният обем се увеличава и затова
плътността им намалява. Това се
наблюдава по-добре при течностите, отколкото при твърдите тела,
а при газовете е съвсем явно.
Промяната на плътността в рамките на определен температурен
интервал може да се изчисли като
се използва коефициентът на температурно разширение. Той дава промяната на обема на даденото вещество при изменение на температурата.
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Температурата влияе на някои
вещества по-силно, отколкото на
други. При определяне на плътността, в зависимост от необходимата
точност на измерването, разбира се,
температурата трябва да се зададе много точно и да се поддържа
постоянна.
При хидростатичните методи за
определяне на плътността например
обикновено е по-добре да се използва
вода вместо етанол като течност
за поплавъка; когато температурата се увеличи примерно от 20 до
21°C, плътността на водата намалява с 0,00021 g/cm3, докато плътността на етанола намалява с 0,00085
g/cm3 – повече от 4 пъти. Това означава, че температурата трябва да
се контролира по-прецизно; в противен случай в резултатите от измерването на плътността с уреди, използващи етанол, трябва да се има
предвид по-голямата грешка.

дни, докато в продукта окончателно
не остане въздух (например при шампоаните). Има и случаи, когато
въздухът, след като веднъж вече е
влязъл, остава за постоянно в продукта, например в китовете за замазки.
При непрозрачните течности, в които наличието на въздух не се забелязва, неопределеността на измерванията е още по-голяма.
Измерване на плътността трябва да се прави само след като от
пробата се премахнат въздушните
включвания. Затова наливането и
смесването на течности трябва да
се прави плавно и с голямо внимание.
Ако има индикации, че по време на
пълненето в течността прониква
въздух и че се задържа само временно (т. е. въздухът няма да остане в
крайния продукт), възможно е пробите да се взимат от по-големите
производствени съдове преди наливането в крайния съд.

Въздушни включвания

Ареометри

В редица продукти въздухът остава от само себе си по време на различните етапи от производствения
процес, просто защото няма откъде
да излезе. Когато се взимат проби от
такива продукти, в тях вече са налични въздушни включвания. Въздухът,
който влиза по време на вземането
на пробата, в някои случаи може да
излезе много бързо, а в други – доста
бавно. Може да минат часове и цели

Ареометърът има цилиндрично
тяло от стъкло. Долната му част,
която е изцяло потопена в течността, чиято плътност се измерва, е
пълна с тежести, а горната част,
потопена само частично, е във формата на тясна градуирана тръбичка.
Принципът на работа се основава
на закона на Архимед – дълбочината
на потапяне на тялото, в случая на
ареометъра, зависи от равновесието
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между неговото тегло и подемната
сила, равна на теглото на обема на
изместената от него течност.
Има различни видове ареометри –
със или без вграден термометър; с
различна точност: от 0,02 до 0,0001
g/ml; с различен обхват (в зависимост от точността). В Европа найшироко за измерване на плътността при контрола на продукти в различни разфасовки се ползват ареометри без вграден термометър и с
точност 0,0005 g/ml.
Правилното отчитане зависи
също и от вида на продукта, чиято
плътност се измерва: ако става дума
за течност, която образува
вдлъбнат мениск, отчита се линията, съвпадаща с допирателната към
дъното му; и обратно, ако менискът
е изпъкнал, отчита се по допирателната към върха му.
Необходимо е също и да се знае
повърхностното напрежение на измерваната течност – именно от
него зависи вдлъбнатостта или изпъкналостта на мениска. В тази
връзка трябва да се знае и повърхностното напрежение на течността (с
известна плътност), използвана за
калибриране на ареометъра. Не е нужно да се ползва уред за претегляне.

Пикнометри
Пикнометърът представлява
стъклен или метален съд с точно
фиксиран обем, който се използва за
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измерване както на плътността,
така и на дисперсията, чрез просто
претегляне на фиксирания обем. Служи преди всичко за определяне на
плътността на вещества във вид на
прах и гранули.
Пикнометрите могат да се използват и за определяне на плътността на твърдата фаза в порьозни
тела, но пробата трябва да се разтроши и смели, така че всички пори
да се отворят. В зависимост от
областта на приложението им, пикнометрите са с различна форма и
отговарят на различни стандарти.
По време на измерването е важно
всички операции по претегляне да се
извършват при постоянна температура и да не се допуска да остане
въздух в течността или между частиците на пробата.
Пикнометричният метод е
свързан с повече труд и отнема повече време в сравнение с плаването
в течност и отчитането на изместения обем. При него съществува и
трудността да се определи точно
обемът на прахообразната проба,
получена от твърдо тяло, с цел установяване на плътността му. В общия
случай, необходимостта да се опре-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

дели обемът на прахообразни вещества или гранули може да се избегне
като се използва допълнително течност с известна плътност и се извършат три претегляния.

Електронни плътномери
Виброчестотният метод се използва широко за определяне на плътността на хомогенни течности. Той не
е подходящ за суспензии или емулсии,
които могат да се разделят на съставящите ги различни фази.
Електронните плътномери, които
се предлагат на пазара, могат да
измерват плътността с точност
0,001 g/ml и температурата с точност 0,1°C. Това ги прави подходящи
за измерване на плътността на продукти в различни разфасовки.
Принципът на действието им е
следният. Пробата, чиято плътност
ще се измерва, се налива в U-образна
стъклена тръба, която се подлага на
механични вибрации. Пресмятането
на плътността се основава на взаимозависимостта между честотата
на колебанията и масата на U-образната тръба заедно с пробата. Установката трябва да се калибрира
като се използват течности с изве-
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стна плътност и с вискозитет, подобен на този на течността, която
ще се изследва.
Електронните плътномери за лабораторни цели са по-точни от преносимите и освен това използват
собствената честота на тръбата,
напълнена с веществото, чиято
плътност се измерва. Те могат да
разполагат с механизъм за регулация
на температурата, а ако не, изискват външна термостатична баня.
Някои типове лабораторни
плътномери издържат на повишено
налягане до 10 бара, което им позволява да измерват плътността на
аерозоли. Като цяло те дават възможност за измерване на плътността на
всякакви вещества, било то в течен
или пастообразен вид, стига да не
съдържат мехурчета въздух или въглероден диоксид.
Предимствата на измерването
на плътността по вибрациите на Uобразна тръба са добрата повторяемост и високата точност. Електронните уреди, работещи въз основа на този принцип, лесно се ползват
и опростяват измерването, което
се извършва в рамките на минути
при зададена температура.
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Прахоуловители
в минната
промишленост
П

о време на добивните дейности и преработката в минната промишленост, суровината преминава
през процеси като смилане, почистване, сушене, оразмеряване, докато накрая не стане готов търговски продукт. Тези дейности са силно
механизирани и както поотделно,
така и колективно могат да генерират значителни количества прах и
газове. Ако работниците се излагат
за прекалено дълги периоди от време на въздействието на отделяните прахови частици, здравето им
може сериозно да се влоши. Дори
много разпространени прахови частици като силициевият диоксид,
познат още като кварцов прах, могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Употребата на прахоуловители в минната промишленост е най-ефективна в комбинация
с добре изградена вентилация. Без
подобни мерки газове като метан
могат да се натрупат и да увеличат
риска от причиняване на експлозия.
Възможно е също така натрупването и на други, привидно безопасни
газове, като въглероден диоксид, които в малки количества не са опасни
или токсични, но в големи количества могат да станат такива.
Съвместната работа на прахоуловителите и ефективната вентилация позволява отстраняване на прахови частици от въздуха, тъй като
той се изпуска навън, а в мината се
подава чист въздух.

Значение на
прахоулавянето
Прахът в индустрията представлява фини, сухи частици, които могат да съдържат прашец, минерали,
почва и много други частици от околната среда. Компаниите, работещи
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в минната промишленост, имат задача да наблюдават и контролират
своите прахови емисии, тъй като
генерират такива през целия си работен процес: от създаването на
мина до добива, преработката,
съхранението и транспортирането.
В Европейския съюз стандартите за
емисии на твърди частици се определят и контролират от правителствени агенции. Тъй като все повече
мини и кариери започват работа в
развиващите се страни, опасенията
за качеството на въздуха също стават все по-големи.
Прахът може да е причина за редица проблеми в минните дейности,
включително ниска видимост, аварии
и повреди на оборудване. Той допринася и за някои здравословни проблеми като астма, рак на белите дробове и сърдечни заболявания. Праховите
частици във въздуха могат да имат
неблагоприятно въздействие върху
служителите, работещи в мини или
транспортни съоръжения, жители в
околността, както и върху самата
околната среда. В някои страни праховите емисии са постоянно над допустимите нива на качество на
въздуха, определени от правителствата, което може до доведе до
глоби или временно прекратяване на
дейността на дадени компании.

Особености на
прахоуловителите
Прахоуловителите са най-широко
използваната технология за контрол
на нивата прахови частици в заводите за преработка на минерални
суровини. Една добре интегрирана
прахоуловителна система се отличава с множество предимства, сред
които повишена производителност
и качество на възстановителните
процеси в минно-добивната промишленост. Самите прахоуловители ва-

рират от системи за филтрация с
нисък обем, използвани в минни кабини, до големи мокри прахоуловители,
използвани при непрекъснат въгледобив в мините. Сред тях са сухите
механични прахоуловители, прахоуловителни камери, инерционни прахоуловители, противотокови циклони,
правотокови циклони (вихрови прахоуловители), батерийни циклони (мултициклони), последователно разположени циклони, мокри прахоуловители,
струйни скрубери, вихрови скрубери,
скрубери с въртящ се диск и др.
Най-често срещаната технология
за контрол на нивата прахови частици в инсталациите за преработка на минерални суровини използва
системи за местна смукателна вентилация (Local Exhaust Ventilation –
LEV). Тези системи улавят прах, генериран от процеси като раздробяване, смилане, пресяване, сушене,
насипване и товарене, като след
това го превеждат през въздуховоди към филтриращо устройство.
Залавянето на праха още при източника му предотвратява евентуалното разпространяване из въздуха в
предприятието и не позволява да се
създадат условия, в които дишането
на работниците може да е затруднено.
Като част от прахоуловителите,
LEV системите имат редица предимства, сред които са: способността
им да улавят и елиминират много
фини частици от съдържанието на
въздуха, които трудно се контролират по друг начин; възможността за
въвеждане на уловения материал
обратно в производствения процес,
или изхвърлянето, за да се избегне
замърсяване; както и продължителната ефективност на работа дори при
студени и неблагоприятни атмосферни условия. В допълнение към
това, в някои производства LEV сис-
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темите могат да са единственият
адекватен вариант за прахоулавяне.
Ако произвежданият продукт е хигроскопичен или може да бъде сериозно увреден при контакт с дори малки количества влага (например глина
или шисти), употребата на овлажнители на въздуха е невъзможна.
Дотук стана ясно, че много често прахът се генерира по очевидни
начини. При всяко транспортиране
на материал, рафиниране или обработване в минно-добивната промишленост, има голяма вероятност да
се образува прах. Ако пък при липса
на адекватно обезпрашаване се
създаде облак от прах, това би застрашило здравето на работниците.
Намалената видимост също оказва
пряко влияние върху безопасността
на работниците.
Едно от изискванията към добре
проектираните прахоуловители е не
просто да третират праха като
потенциален замърсител, но и да
взимат предвид особеностите му.
При определянето на естеството
му като потенциален замърсител
трябва да се разгледат няколко фактора – размер и начин на разпространение на частиците, форма, физическите им характеристики и коли-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

чеството прах, който се изпуска.
Размерът на частиците описва колко груби или фини са те, като обикновено тази величина е правопропорционална – колкото по-малки са частиците, толкова по-фини са те. Измерват се в микрометри (µm). Праховите частици, които могат да
бъдат вдишани и са вредни за здравето на работниците, се определят
като тези в обхвата на и под 10
микрометра.

Повреди и поддръжка на
прахоуловителите
Прахоуловителите, използвани в
мини и тунели, могат бъдат изключително трудни за поддръжка. Това се
дължи на факта, че екраните и филтрите им се запушват често, понякога
повече от веднъж на всяка смяна на
персонала. Уплътненията им се губят,
а въздуховодите изпускат, или пък се
задръстват и прекъсват въздушния
поток. Случва се и филтрите да не са
разположени и инсталирани правилно,
в резултат на което въздухът не
минава през, а около тях, както и да са
се образували дупки поради неправилна употреба или износване от частици с по-големи размери.
Вентилаторите на системата
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също могат да се повредят – перките им често се разяждат, а те обикновено не са проектирани за лесна
смяна. Всичко това води до повишени
нива на прахови частици във въздуха.

Улавяне на силициев
диоксид (кварцов прах)
Силициевият диоксид е едно от
най-често срещаните вещества на
планетата и следователно се използва в безброй индустриални приложения. Той е основната съставка в
стъклото и значителна част от
състава на керамичните плочки, цимента, тухлите и асфалта. Използва се също така широко в металургията, селското стопанство и при
филтрацията и пречистване на вода.
Силициевият диоксид може да намери приложение и в някои високотехнологични процеси, оптични комуникации, както и като добавка към различни бои, покрития, каучуци и пластмаси. Като цяло най-често срещан
е в производството на стъкло и керемиди; на тухли, бетон или керамика; строителство (особено приложения, които включват рязане, смилане или пробиване на скали, бетон или
плочки); леярни; минно-добивни процеси и други.
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