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накратко
Технологичните дни на Arburg ще се проведат от 7 до 12 юни в Лосбург
Arburg предвижда да проведе тазгодишното издание на традиционното събитие Технологични дни в присъствена форма в Лосбург, съобщиха от компанията.
Програмата на събитието бе удължена на шест дни – от 7 до 12 юни 2021 г., за
да се даде възможност на повече посетители да се запознаят с практически
технологии, да посетят "Арената за ефективност", обучителния и клиентския
център на Arburg и да укрепят и създадат нови контакти с партньори в условията на специални хигиенни мерки. По време на събитието ще бъдат представени
машини, системи до ключ и цифрови продукти и услуги. Ще бъдат демонстрирани
редица примери на приложения, свързани с кръговата икономика, съхранението на
ресурсите и дигитализацията. Тази година обаче поканените за участие в събитието ще трябва да се регистрират предварително. Участниците ще бъдат разделени на малки групи, всяка с отделен консултант, който ще ръководи обиколката
на компанията в точно определен час. Тази система ще елиминира риска от
струпване на прекалено много посетители във всеки един момент. "След дългия
период на събития, провеждани във виртуален формат, през юни 2021 г. ние искаме отново да позволим на нашите клиенти да се докоснат до "живите цветове" на иновациите и впечатляващите приложения в преработвателната промишленост. Въпреки че през последните няколко месеца нашите хибридни и дигитални
събития бяха наистина успешни, личният контакт с клиентите ни е изключително важен за нас и това няма да се промени", коментират от компанията.

Стартира строителството на новата сграда на Бетелгиус
Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони (НКИЗ)
Антоанета Барес, партньори и гости присъстваха на церемонията по първа
копка на новата сграда на Бетелгиус. Новата сграда на компанията ще бъде със
застроена площ от над 2000 кв. м върху собствен терен от 12 дка в Индустриална зона Божурище. Общият размер на инвестицията възлиза на 2,7 млн. лв.
Тя включва изграждането на административна сграда с шоурум, склад на едро,
производствен и сервизен център. "Новата ни сграда по план трябва да е готова и въведена в експлоатация до края на годината. Там ще имаме повече пространство както за производство на нови продукти, така и за повече работни
места. Сградата ще е от ново поколение и ще е съобразена със съвременните
тенденции за енергийна ефективност", информираха от Бетелгиус. Компанията
е сертифициран инвеститор по Закона за насърчаване на инвестициите и с
осъществяването на проекта предвижда да започне разработка и производство
на системи за автоматично дигитално маркиране и етикетиране на продукти,
дизайн и разработка на софтуерни решения за продуктова идентификация и проследяемост, както и на облачно базирани софтуерни продукти за отпечатване
на производствени етикети в реално време. Проектът ще бъде реализиран от
Микс Констръкшън след проведена процедура за избор на изпълнител.

Microchip представи нова фамилия Ethernet комутатори
Microchip представи новата фамилия Ethernet комутатори SparX-5i. Новите
едночипови решения са базирани на стандартите IEEE и предлагат най-пълния
спектър от Time-Sensitive Networking (TSN) функции. Фамилията SparX-5i поддържа
ключовите за TSN IEEE стандарти, необходими за цялостно решение за комуникация в реално време. Предлагането на тези стандарти в едночипови решения
гарантира предаване от край до край на трафик с висок приоритет с изключително ниска латентност. В допълнение фамилията поддържа стандарта L2/L3
Ethernet с честотен обхват до 200G.
"С фамилията Ethernet комутатори SparX-5i Microchip предоставя на своите
клиенти опростен достъп до инфраструктура, съвместима с Time-Sensitive
Networking (TSN), като им помага да постигнат пренос на данни в реално време
през цялата им мрежа", каза Чарлс Форни, вицепрезидент USB и мрежoви продукти в Microchip.
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накратко
Български компании участваха в онлайн изданието Intec/Z connect 2021
Поради продължаващата ситуация с пандемията от COVID-19, тази година
Intec и Z не се проведоха в обичайния си формат в изложбения център в Лайпциг.
Вместо това, посетителите и изложителите се срещнаха на Intec/Z connect
2021, което се състоя на 2 и 3 март т. г. изцяло онлайн. На общ български
дигитален щанд, организиран от представителството на Лайпцигски панаир в
България, своите продукти и услуги пред европейския бранш на металообработването представиха Инстало БГ, Ен Джи Формтех и Ромтех-3ЕС.
В основата на Intec/Z connect 2021 бе онлайн конгрес с висококачествена
програма, покриваща актуални теми в индустрията. Паралелно с това в EXPO
секцията компаниите участници представиха най-новите си разработки. Електронна платформа за създаване на целеви бизнес контакти допълни офертата
на събитието. Програмата на виртуалния конгрес включваше два форума – "Тенденции в производствените технологии и индустрията на доставчиците" и
"Адитивно + хибридно – производство в преход". Във фокуса бяха интелигентното и адаптивното производство, програмирането на когнитивни роботи,
трансформацията в автомобилостроенето, адитивните технологии в производството на инструменти, 3D принтирането в аерокосмическата индустрия,
опции за рециклиране на подсилена с въглеродни влакна пластмаса и др. Следващото издание на Intec и Z, планирано да се проведе в традиционния си формат,
ще се състои от 7 до 10 март 2023 г.

Проекти за 176 млн. лв. са получили сертификати за инвестиция клас А от
началото на 2021 г.
От началото на 2021 г. седем проекта на обща стойност 176 млн. лв. са
получили сертификати за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на
инвестициите, съобщиха от Министерството на икономиката. Три проекта ще
се реализират в Бургас. Това са проектът за изграждане на производствена и
складов база на фирма Тивекс на стойност 4 млн. лв., проектът за предприятие
за опаковки за ХВП на Сидоренко Фудтех и Сидоинвест на стойност 10 млн. лв.
и проектът за нов медицински корпус на УМБАЛ Дева Мария и Света София билдинг на стойност 25 млн. лв. В Стара Загора ще се реализира проектът за изграждане на нов завод за производство на печатни и ламинирани фолиа и опаковки на
фирма Ате Пласт на стойност над 10 млн. лв. В с. Победа, община Долна Митрополия, ще стартира проектът за изграждане на технологична база за научни изследвания и инсталация за студена каталитична конверсия на Тубис България на
стойност близо 7 млн. лв. В Дупница Балканфарма-Дупница ще построи нов производствен цех с обслужващи съоръжения на стойност 66 млн. лв. В Девня Агрополихим ще реализира проект за модернизация на производството на азотни торове и оползотворяване на отпадна енергия на стойност над 54 млн. лв.

Държавата ще заплаща обучението на студенти, сключили договори с
Държавата се съгласи да покрива разходите за обучение на студенти, които
български компании
имат сключен договор с българска компания за стаж срещу ангажимент студентът
да работи при работодателя след успешното си завършване. Възнаграждението,
което ще получат младите специалисти ще е над средното за съответното
предприятие. Предложението е по инициатива на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) и бе одобрено с последните изменения на Закона за
висшето образование. Една от основните цели на инициативата е да допринесе
за засилването на връзката между висшето образование и икономиката чрез
стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Предвижда се до 31 май
т. г. министърът на образованието и науката да утвърди списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за
напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и
брой студенти. Два месеца по-късно Министерски съвет ще приеме списъка с
работодателите, които могат да сключват договори със студентите.
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фирмена публикация

Непрекъснато работим
за подобряване на
ресурсната ефективност
Василиос Екзархос – Изпълнителен директор за клъстър
България-Гърция на Дивизия "Опаковки", Dunapack Packaging,
Prinzhorn Group, пред сп. Инженеринг ревю
Дунапак Родина, част от австрийската Prinzhorn Group, специализира в производството на
опаковки от велпапе. Как успяхте да се наложите на пазара?
Вече близо 60 години Дунапак Родина е
надежден партньор и предпочитан доставчик на опаковки за редица производства от
различни отрасли на промишлеността в
България и на Балканите. Благодарение на
многогодишния си опит, съвременни технологии и оборудване, и най-вече мотивиран
екип, стигаме до перфектното решение за
опаковане на всеки продукт, а и имаме зад
гърба си разработките, опита и ноу-хау на
цялата дивизия Опаковки на Prinzhorn
Group - това са 24 завода и опит в 11 различни държави и пазари. Усилията ни винаги са насочени към обезпечаване на надеждно съхранение и транспортиране на продукта на първо място, добра конструкция,
атрактивен дизайн и печат, грабващ вниманието на потребителя.

Каква фирмена политика прилага компанията, за да гарантира
устойчиво високо качество и
ефективно внедряване на иновативни технологии?
Като водещ производител на опаковки
от велпапе, наш приоритет е да постигаме възможно най-високо ниво на качество,
което да удовлетворява и надминава очакванията на клиентите. Още през 2007 г.
внедрихме интегрирана система за управление и поддържаме международно приетите стандарти на ISO. В допълнение
работим в съответствие с FSC регламента. На територията на компанията разполагаме със собствена физико-механична
лаборатория, която е оборудвана с модерна техника, осигуряваща високо ниво на
точност и достоверност на резултатите. За да гарантираме съответствие с
приетите изисквания, извършваме контрол на всеки етап от технологичния процес. Служителите ни ежегодно преминават през специализирани обучения, както
за технологични нововъведения в индустрията, така и за модерни практики като
Лийн мислене и производство, 5S и обучения за меки умения.
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Какво е мястото на ресурсната ефективност в приоритетите на компанията и как постигате високия стандарт на
своите продукти по отношение на този показател?
Непрекъснато работим за подобряване
на ефективността при използване на ресурсите. 90% от хартията, влизаща в производството, е рециклирана. Съобразно екологичните тенденции целенасочено работим и в посока увеличаване на дела на нискограмажните хартии в производството.
След приемане на Директива (ЕС) 2019/
904 на ЕП стремително нараства търсенето на екологичен вариант за опаковане
на всякакви продукти. Такъв вариант е
именно велпапето и опаковките от велпапе. Избирайки хартиени (велпапе) опаковки, всеки потребител съдейства за спазването на поставените цели и преминаването на Европа към кръгова икономика, което ще допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар. Prinzhorn
Group успешно изпълнява корпоративната
си цел за ресурсна ефективност, като с
трите си функциониращи дивизии - за производство на хартия, за събиране на рециклируеми суровини и за производство на велпапе и опаковки от велпапе, затваря цикъла на производство.

Каква е Вашата дългосрочна
визия за развитието на пазара
на опаковки от велпапе и хартия и кои са направленията, в
които виждате обещаваща
перспектива?
Днес в глобален мащаб все повече се
търсят екологични, достъпни, биоразградими и рециклируеми опаковки и очакваме
тази тенденция да доминира. Добър пример, доказал се в реална среда, е успешното
заместване на касетки, щайги, каси за хранителни продукти с касетки от велпапе.
Разнообразието, което предлагаме, отговаря на всички изисквания на клиентите ни.
Асортиментът ни следва последните тенденции в индустрията, с възможност за
производство от добре познати касетки
тип Plaform, през тави с отворени или затворени вътре ъгли до двустранно усилени

касетки. Друго решение от велпапе, което
успешно се реализира на пазара, са дисплеите и "опаковки готови за рафта" (SRB).
Важна характеристика на нашите опаковки е висококачественият печат, който
успешно замества сложните и скъпи ламиниращи процеси, без компромис към качеството.
В изпълнение на дългосрочната си стратегия за развитие през 2020 г. успешно реализирахме мащабна инвестиция на стойност над 10 млн. лв. - BGM Container line 20/
48 за голямогабаритни опаковки от велпапе с възможност за двуцветен печат. С
това се повиши процентът на автоматизация, както и производственият ни капацитет. Значителен процент от потреблението на опаковки в България са именно
джъмбо опаковки, т.е. ние предоставяме на
бизнеса у нас екологично и устойчиво решение в близост до производствените бази.
Капацитетът на новата линия позволява на компанията да отговори и на нуждите на производителите и доставчиците
на селскостопанска продукция от палетбоксове, с ергономичен дизайн и двуцветен
флексопечат, конструирани не само да
поберат стотици килограми плодове и зеленчуци, но и да гарантират надеждното
им и лесно транспортиране и съхранение.
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Правим всичко
в името на клиента
Рами Цимерман, главен изпълнителен директор
на Nevo Sector, пред сп. Инженеринг ревю
Бихте ли представители фирма
Nevo Sector, обхвата на дейността й и продуктите и услугите,
които тя предлага?
Nevo Sector е официален представител
на SSZ GmbH, германска фирма създадена
през 1989 г. Nevo Sector като компания е
съвсем нова, но хората, които стоят зад
нея имат десетгодишен опит в SSZIndustrie (от 2010 г.) Основите на Nevo
Sector са изградени върху 3 главни стълба:
автоматизация, инженеринг и консултации. Бихме искали да бъдем възприемани
като компания "HELP" за индустрията.
Имате нужда от резервна част за някоя машина? Ние сме насреща. Можем да
ви помогнем с продукти от производители като SICK, Festo, ifm, Leuze и още много.
Официален представител сме и на MCA,
които предлагат висококачествени кабели, изработени според нуждите на клиента или като заместител на друга марка.
Искате да подобрите безопасността
или да направите производството си поефективно? Ние сме насреща. Ще намерим
най-добрите решения за функционална безопасност, които се предлагат от SSZ,
която произвежда според нуждите на клиента. Затова клиентите ни могат да
бъдат 100% сигурни, че решението ще
отговори на потребностите им.
Имате идея за ново устройство, но не
знаете откъде да започнете? Ние сме насреща. Не всеки е експерт. Аз също не съм
експерт по абсолютно всички индустриални въпроси, но Nevo Sector разполага с нужните специалисти. Клиентът може да
опише функционалността на устройството и ние ще го преведем през всички
стъпки, като накрая ще получи всички
права върху продукта, прототип и
възможността да започне серийно производство тук в България.
Ангажираме се също и със собствени
проекти, а най-новият е навигационна
система за автоматизирани управляеми
превозни средства (AGV). Скоро бихме искали да започнем производството на AGV
в България. Всичко описано по-горе е
възможно поради много богатия опит на
екипа в нашата компания. Имаме машинни инженери, софтуерни инженери, строителни и електроинженери, работещи за и
с нас. Ние сме хора от бранша за бранша.
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Какви бизнес процеси прилагате,
за да гарантирате, че сте крачка пред конкурентите си и че
предоставяте продукти и услуги от най-високо качество?
Ще започна с моето лично мнение, че
компанията трябва да е като машина, в
която всеки елемент трябва да бъде перфектен. Хората са най-важните елементи
в машината. Удовлетворението у клиента
се изгражда от доволни служители. Само
чрез доволни служители може да се постигне ангажирано обслужване на клиенти.
Може да имате най-добрия продукт в света, но никога няма да го продадете, ако
хората зад него не са доволни и не се идентифицират с компанията.
В Nevo Sector работят хора, които са
доволни от това, което правят, искат да
развият своите умения и да разберат една
ключова философия  добрият бизнес се
постига, когато и двете страни  клиентът и компанията  са доволни, и това
двустранно удовлетворение е основната
цел. Много компании забравят за това и
искат само печалба. Вярвам, че това не е
правилният подход.

Как подхождате към изискванията на клиентите си, за да се
уверите, че те са удовлетворени?
Никога не започваме с разговор за пари.
Започваме с проблема на клиента, защото
фактът, че той се е свързал с нас, означава, че се нуждае от помощ. Обсъждаме
проблема му, намираме решение или алтернатива, винаги му предоставяме възможно най-добрата цена и сме отворени за
неговите отзиви.
Всеки клиент има свой бизнес партньор в Nevo Sector. Той няма да бъде препращан от един на друг служител или да
бъде включен в дискусия по имейл, отнемаща седмици или месеци, без резултат.
Също така обичаме да се обаждаме на
нашите клиенти, защото вярваме, че
това е най-ефективният начин за справяне с някои проблеми. И най-важното
е, че се борим в името на нашите клиенти да опознаем проблемите им, да настояваме максимално пред доставчиците и да получим възможно най-добрия резултат.

Каква е дългосрочната Ви стратегия за увеличаване на продуктовото портфолио и разширяване на пазарните позиции?
Засега бихме искали името ни да стане
още по-разпознаваемо в България. Вече
имаме големи клиенти в Германия, Франция, Полша, Румъния, Сърбия и Италия, но
тъй като България е нашият вътрешен
пазар, бихме искали да подкрепим индустрията тук. Вярвам, че в следващите 15
години ще постигнем много устойчив и
силен растеж в България.
Разбира се, пандемията отложи много
неща, но вярвам, че скоро ще се върнем към
нормалния ритъм. Освен това, както споменах по-горе, бихме искали да започнем
производството на AGV в България. Това е
много новаторска идея, която по известни причини не мога да опиша тук подробно, но се надявам скоро да видим резултатите от нашата инвестиция.
Също така искаме да подпишем представителни договори с все повече производители, тъй като вярваме, че това ще
даде на нашите клиенти най-добрата подкрепа.
Всичко, което правим, е в името на
клиента. Бих искал да използвам
възможността да благодаря на всички
хора, които срещнах тук в България.
Дойдох тук от Германия и откакто се
преместих, работя с мили, приятелски
настроени и отворени хора, които винаги сa готови да помогнат. Оценявам
това и гарантирам, че Nevo Sector няма
да ви разочарова.
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Оборудване
за рециклиране на
пластмаса
Г

лобалното търсене на пластмаса продължава да нараства. Прогнозите сочат, че до 2030 г. количеството пластмаса в циркулация ще
се увеличи от 236 до 417 млн. тона
годишно. Рециклирането и повторната употреба на пластмаса са от
ключово значение за предотвратяване на инцидентно или целенасочено
изпускане на полимерни материали в
околната среда. През 2016 г. едва
16% от полимерите в циркулация са
събрани с цел рециклиране, докато
40% са депонирани, а 25% – изгорени.
През последните няколко години европейските държави увеличават усилията си за подобряване на степента на рециклиране. През 2018 г. в
Европа са събрани 29,1 млн. тона
пластмасови отпадъци. Въпреки че
по-малко от една трета от това
количество е рециклирано, то представлява двукратно увеличение на
рециклираната пластмаса в ЕС в
сравнение с нивата от 2006 г.

12

Основните видове процеси на рециклиране са 4: първичното рециклиране включва екструдиране на неупотребявани полимери или чисти
полимерни потоци; вторичното рециклиране изисква сортирането на
отпадъчните полимерни потоци,

редуциране на размерите и екструзия; процесът на третично рециклиране се прилага за полимери, които
не са подходящи за подлагане на повече цикли на първична и вторична
механична преработка; четвъртичното рециклиране обхваща получава-
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Гранулатори

нето на енергия от пластмаса чрез
пиролиза. Понастоящем рециклирането на пластмаса се извършва предимно механично. Този подход обаче
е рентабилен, когато пластмасата
може да бъде почистена и сортирана по подходящ начин. В допълнение
процесът изисква почти непрекъснато захранване с големи обеми материал, както и използването на специфично оборудване.

Шредери
Едноваловите шредери са задължителна част от оборудването на
всяко предприятие за рециклиране на
пластмаса, което се стреми да запази конкурентоспособността си в
условията на съвременния динамичен
пазар. Някои от модерните шредери
са оборудвани със забиващи се в
материала ножове, водещи до получаването на късове с по-хомогенни
размери, които могат да бъдат подадени в гранулатор за допълнително редуциране на размера. Според
специалисти този тип машини са пощадящи към материала в сравнение
с други шредерни технологии, като
основните им предимства са отделянето на по-малко прах и генерирането на по-равномерни по размер
късове. Някои шредери разрязват
материала като ножица, а не го разкъсват. Тези модели също са сред найпредпочитаните варианти за приложения, свързани с рециклиране на
пластмаса.
Налични са и усъвършенствани
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шредери, позволяващи на оператора
да сменя ротора и ножовете на машината чрез сензорен дисплей в зависимост от изискванията за характеристиките на крайния продукт.
Шредерите за общо предназначение
обикновено работят с ротор с диаметър около 25 cm, а ширината им
може да варира между 64 и 106 cm.
По-малките шредери са с двигатели
с мощност от 20 к. с., докато моторите на по-големите машини са с
мощност 40 к. с.
На пазара се предлагат и модели с
ножове с трапецовидна геометрия,
подходящи за рециклиране на фолио
и други влакнести материали. Тези
шредери се отличават с изключително тясно разстояние между ножовете на ротора и неподвижния нож.
Тази конфигурация намалява риска от
блокиране на ротора и свежда до
минимум вероятността за връщане
на материал, което е свързано с износване и генериране на топлина.
Счита се, че ефективността на
двуваловите модели при шредиране
на обемисти пластмасови късове е
по-висока, но същевременно те са посложни и по-податливи на повреди. В
допълнение поддръжката на ножовете се удвоява в сравнение с едноваловите шредери, при които роторът е по-голям и по-стабилен. Според специалистите едноваловите
шредери са с по-висока производителност при преработката на непластиччни пластмаси, фолио и влакнести материали.

Гранулаторите могат да бъдат
класифицирани най-общо в две категории. Първият тип модели обикновено се използват за смилане на
относително малки обеми от различни видове остатъци от процеса на
леене, неотговарящи на спецификациите детайли, изрезки от ролки фолио и др., които се връщат непосредствено в производствения процес.
Другият тип гранулатори често се
разполагат в отделно от производственото помещение. Обикновено
те са по-масивни и по-мощни и се
използват за раздробяване на по-големи обеми скрап от няколко производствени линии или клетки за леене под налягане. Гранулаторите могат да бъдат оборудвани със специални захранващи бункери, способни да
поберат дълги или широки детайли
като тръби, екструдирани профили
или листове. За разлика от шредерите, гранулаторите работят при
високи скорости и относително
нисък въртящ момент. Дори т. нар.
нискоскоростни гранулатори работят при над 190 об./мин., а стандартните – при 400 до 500 об./мин. или
повече.
Подаването на материал в гранулаторите е по-специфично, отколкото при шредерите. Препълването на
камерата може да доведе до пиково
потребление на мощност или до блокиране на ротора. Повечето гранулатори изискват подаването на материал да се извършва на ръка, чрез
робот, конвейер или друг специален
захранващ механизъм.
Основната разлика между гранулатор и шредер може би е формата на
крайния продукт. Шредерите са еднофазни машини, които раздробяват
материала на малки, по-лесни за манипулиране късове. Размерът на тези
парчета частично се определя от
размера на отворите на ситата,
които могат да варират от 25 до
50 mm в диаметър. Това означава, че
шредираният продукт вероятно ще
е със значително по-големи и разнородни размери и форма от първичните пластмасови пелети. Това може
да не представлява проблем, ако материалът се предвижда да бъде изпратен за препродажба и или вторична преработка. Ако обаче този материал трябва да се върне в машина
за леене под налягане или екструдер,
се налага шредираният скрап да премине процес на вторично гранулира-
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не до постигането на оптимален
размер и хомогенност на частиците.

Сортиране
Сортирането на пластмаса обхваща не само разделянето й от
други рециклируеми материали, но и
сепарирането й в зависимост от
вида на полимера и/или цвета му.
Това е важен етап, тъй като рециклирането на пластмаса до използваеми полимери изисква получаването
на чист поток от един или два вида
полимер. Неефективното сортиране, в резултат на което се получава смес от различни полимери, може
да доведе до генериране на смесен
материал, който не е подходящ за
рециклиране или чието рециклиране
би било нерентабилно. В допълнение
сместа от полимери понякога може
да представлява и риск за безопасността и здравето на хората. Такъв
е случаят например, когато в поток
за рециклиране на PET има PVC примеси, което води до отделянето на
хлороводород при процес на топене
при температура над 200°C или
риск от влошаване на качеството
на крайния продукт. Проблемът със
замърсяването на PET потока с PVC
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е особено отявлен, тъй като двата
полимера си приличат визуално и се
характеризират с аналогична стойност на относителното тегло, поради което прилагането единствено на техники за разделяне, базирани на този параметър, невинаги е
успешно за разделянето им.
Основните методи за сортиране
на пластмаса са два – ръчно или чрез
автоматизирани системи. Предвид
разнообразието от полимери, съществуват и различни техники, които
са приложими в по-малка или в по-голяма степен в зависимост от вида
на материала и желаната чистота
на крайния продукт. Оборудването
включва системи за флотация, центрофуги, циклони, вибрационни маси,
оптични сепаратори (спектроскопична идентификация, високоскоростни камери) или други съвременни
техники, използващи разликите в диелектричните свойства, цвета на
материалите и др. Инфрачервената
технология за сортиране е доста
разпространена при сепарирането
на опаковки. За отделянето на PVC
могат да се използват пиезоелектрични методи и високоскоростни
камери. Въздушната сепарация е друг

метод, използван за отстраняване
на етикети или други леки допълнителни компоненти. В контекста на
рециклирането на пластмасови бутилки обаче този процес не е подходящ за отстраняване на материала
от капачките, тъй като теглото на
получения от него флейк е аналогично на това на флейка от самата
бутилка.
В повечето случаи сортирането
на материали се извършва въз основа на три параметъра: спектрофотометрични свойства (цвят, прозрачност), плътност и магнитни
свойства. Оборудването за сортиране на пластмаса въз основа
плътност включва въздушни сепаратори, флотационни съоръжения, центрофуги и циклони/хидроциклони.
Въздушните сепаратори се използват за отделяне на филми и фрагменти с по-ниска плътност. Това се постига чрез въздушни струи, които
отстраняват например етикети от
опаковки с по-висока плътност.
Основните видове пластмаса се
различават по своята относителна
плътност – от 0,85 – 0,95 за полипропилен до 1,35 – 1,38 за полиетилен терефталат, като стойността
може да варира в зависимост от вида
и плътността на добавките към полимера. При сепарацията със сладка
или морска вода се използва флотационен резервоар, където в зависимост
от плътността частиците на пластмасовия флейк се утаяват или се
задържат на повърхността. Двете
фракции се събират разделно посредством механични екстрактори.
Техниките за сортиране въз основа на цвета се основават на използването на оптични сензори за сепариране на оцветената пластмаса от
прозрачната. При сортирането на
база спектроскопия в близката инфрачервена област (NIR) материалният поток се облъчва с инфрачервено
лъчение, като отразената светлина
се анализира и сравнява с реакцията
към известни полимери с цел идентификация. При разпознаване на полимера се задейства система за
въздушна сепарация за сортиране на
отделните видове пластмаса.
Рамановата спектроскопия използва монохроматична лазерна светлина, насочена към молекули от дадена
проба. Фотоните се разсейват във
всички посоки вследствие на еластични колизии, което води до отместване на монохроматичния лазерен
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във фокус
лъч. Получената разлика е характеристична за чувствителни на метода материали като пластмасата. Рамановата спектроскопия се използва в допълнение към инфрачервената
и има предимството, че позволява
получаването на силно характеристични и лесни за интерпретация измервателни данни.
Не съществува универсална технология за сортиране и често изборът на преработвателите е базиран на конфигурацията и последователността на етапите на сепарация и промиване. Обикновено е необходимо предварително шредиране,
но мястото на този етап и размерът на частиците са важни фактори, отличителни за всяко отделно рециклиращо предприятие.
В интерес на рециклаторите е да
се насърчава сортирането при източника на генериране, тъй като
това увеличава стойността на пластмасовия материал и намалява разходите за преработка. Събраната и
сортирана пластмаса се преработва до различни междинни или крайни
продукти като шредирана пластмаса, флейк, агломерати и регранулати,
както и до профили или листов материал. Тези процеси обикновено
включват етапи на промиване и премахване на замърсителите. Всеки
един от етапите на подготовка
може да бъде самостоятелен и да
доведе до получаването на междинни продукти, или да е неразделна
част от цялостен процес за получаване на крайни продукти, например
чували за отпадъци и др.
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Промиване
Промиването се прилага предимно
за отпадъчна пластмаса, събрана
съвместно с други видове отпадъци.
С процеса се отстраняват замърсявания от масла, разтворители, мазнини и детергенти, абсорбирани от
пластмасата. Степента на абсорбция варира в зависимост от вида на
пластмасата и типа на веществото,
от което следва, че ефективността
на промивката също се изменя спрямо полимера, вида на замърсяването
и дейностите по предварителна преработка. Промиването обикновено се
извършва с вода, към която може да
се добавят различни детергенти.
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Този етап може да се проведе след
сортирането и смилането, тъй като
те улесняват контакта с водата, но
са възможни и други конфигурации.
След като попаднат във водния
резервоар, полимерите могат да
бъдат разделени по вид на база разликата в плътността им. Лепилата
на водна основа, които са най-често
използваният адхезив, се разтварят
и отстраняват в рамките на промивния процес. Отпадъчната пластмаса невинаги изисква промиване в
зависимост от спецификациите на
клиента. След промиване пластмасата може да бъде подложена на изплакване и сушене.
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Пълна гама оборудване за
рециклиране на
пластмаса от AUWA
Експертът в технологиите за
опазване на околната среда AUWA
предлага на българския пазар оборудване за рециклиране на пластмаса на водещи световни производители като WEIMA, Vibrowest и
Kadant PAAL. Богатата продуктова гама включва надеждни и високопроизводителни балиращи преси,
шредери и технологии за раздробяване и пресяване.

Големите обеми пластмасови
отпадъци, които се генерират в
световен мащаб, налагат необходимостта от прилагането на концепции за устойчивото им обезвреждане. А ефективният процес на шредиране е в основата на това.
Шредерите за пластмаса на
WEIMA се отличават с изключителна гъвкавост, предлагайки разнообразие от видове ротори, роторни
геометрии и режещи инструменти.
Благодарение на това те могат да
се използват за шредиране на широк диапазон от термопласти като
PE, PP, PVC, PS, PU и PET, както и
различни термореактивни полимери и еластомери.
WEIMA разполага с над 40 години
опит в областта на преработката
на пластмаса. Индустриалните
шредери на компанията с лекота се
справят дори с обемисти кухи детайли, тръби и профили с голяма
дължина, масивни пластмасови заготовки и други производствени
отпадъци, както и PET бутилки,
текстилни влакна, фолиа, изолационни материали, подови настилки,
касетки и контейнери.

тересни предизвикателства, но
благодарение на натрупания опит
в областта на вибрационната сепарация компанията успява да предостави на клиентите си търсените
от тях решения.
Пластмасовата промишленост
обхваща предприятия, произвеждащи продукти от полимерни смоли и
естествен, синтетичен или регенериран каучук, пластмасови пелети
и др. Повечето от клиентите на
Vibrowest в този сектор използват
цилиндричните вибрационни сита
на компанията заради тяхната
ефективност в отстраняването на
нежелания материал от технологичния процес.
Изключително ефективните пресевни машини и класификатори/сепаратори за пластмасови пелети
отговарят напълно на потребностите и изискванията на предприятията за преработка на пластмаса. Прилагайки по-големи сили към
пресевната площ, оборудването на
Vibrowest предлага възможност за
увеличаване на капацитета при сепариране на пластмасови материали със същия диаметър като този
на отворите на вибрационните класификатори.
Моделите от гамата вибриращи
пресевни машини и вибрационни класификатори са идеалното решение
за приложения като сепариране, класифициране и обезводняване на пластмасови пелети, както и за контролно пресяване на прахове за пластмасови пелети. Дизайнът на вибрационните сепаратори позволява
пресяването на широк спектър от
пластмасови материали.

Сепарация с Vibrowest

Балиране с Kadant PAAL

Преработващата пластмаса индустрия изправя Vibrowest пред ин-

Европейският лидер в областта
на балиращите преси Kadant PAAL

Шредиране с WEIMA
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специализира в производството на
високопроизводителни балиращи
машини и допълнителни агрегати.
В продължение на над 150 години издръжливото и усъвършенствано
оборудване на компанията демонстрира ненадминати технически
характеристики и ниво на надеждност при възможно най-ниски разходи за собствеността. Гамата
балиращи машини включва:
• Автоматични канални преси за
балиране KONTI - предлагат се с
вертикално, хоризонтално или
кръстосано връзване. Стабилната им конструкция осигурява оптимална надеждност, дори при
най-тежки работни условия;
• Канални преси за балиране
PACOMAT - изцяло автоматични,
но същевременно рентабилни и
на достъпна цена;
• Балиращи преси DOKON - предлагат сили на пресоване между 80 и
200 тона и размери на балите 800
x 1100 mm или 1100 x 1100 mm;
• Балиращи машини HTR - подходящи за балиране на твърди битови отпадъци, RDF, селскостопански отпадъци, както и
пълната гама от рециклируеми
материали;
• Полуавтоматични балиращи машини PAC - предназначени за широк спектър от материали като
хартия, картон, PET бутилки,
алуминиеви кенове и много други.
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Лъчистото газово отопление е
най-ефективната технология
за индустрията
Димитър Димитров, управител на
СВМ-България, пред сп. Инженеринг ревю
СВМ-България е специализирана в областта на
решенията за лъчисто газово отопление за промишлеността. Разкажете повече за първите
си проекти, реализирани още през 1995 г.
След 6-месечно маркетингово проучване за внедряването на
лъчисто газово-керамично отопление заключението беше, че в
този период в страната ни няма газ, пари и газова култура.
Освен това технологията беше абсолютно непозната у нас и
не се изучаваше в нито един университет. Въпреки че френската фирма производител SBM беше известна в цял свят и разполагаше с необходимите сертификати на уредите, се наложи
да правим технически преводи на цялата документация, изпитания на уредите в Института за пожарна безопасност и
лаборатория Контрол 95 за издаване на български сертификати и право на внос. В допълнение към трудностите беше фактът, че не съм учил висшето си образование или работил в България и не познавах експерти в тази сфера. Тогава един многоуважаван специалист от Овергаз, Илия Димитров, каза: "Ти ще
прокараш магистрала на този тип отопление в България, по
която ще тръгнат всички". Така и стана.
Благодаря на първите ни клиенти като: отец Димитър в
църквата "Св. Димитър" в Стара Загора; Яйца и птици; ДЗУ;
Никром-тръбна мебел; Колтек; Складова техника; военни заводи и още много други, които се довериха както на мен, така
и на технологията, която представях.

идейния проект, при който гарантираме резултата. Затова
продължаваме да търсим добри проектанти в България с цел
партньорство. Амбицията ни е във всеки град да открием наймалко един проектант и монтажна фирма, които споделят
нашите ценности и работят в интерес на инвеститора. Почти 60% от годишния оборот на фирмата реализираме с досегашни клиенти или с препоръки от тях.

Какви са показателите на технологията по отношение на екологичност и енергийна ефективност?
Лъчистото отопление се е доказало като най-ефективния
начин за отопление на помещения с височина над 4 м. Всяка
година SBM отделя 5% от оборота си за развойна дейност. Така освен дълголетие на уредите се постига практически пълно, над 99% изгаряне на газа. КПД на лъчение на някои от моделите ни достига до 85%, което е до 17% повече в сравнение
с други производители. Това само по себе си води до големи финансови спестявания. Имаме изпълнени обекти с доказани икономии над 10 пъти в сравнение с котелно отопление и възвръщаемост на инвестицията около 2 години. Благодарение на тези високи показатели, нашите уреди постигат зададените параметри за по-кратко време, а чрез пълното изгаряне на газа
при норма 100 mg/kWh се отделят по-малко от 24 mg/kWh NOx
в атмосферата, с което допринасят за опазване на околната
среда. Уредите ни са сертифицирани в най-високия клас IV
"Синьо небе".

Какъв модел на развитие сте възприели, за да
запазите предимството си пред конкуренцията?
Постоянство и стремеж за добре свършена работа. Фактът, че близо две десетилетия работим с някои от същите
проектанти, монтажни фирми и клиенти, доказва, че наш приоритет е добре свършената ни работа и удовлетворението
на всички страни. Жалко е, че често се налага да откажем обекти поради липса на капацитет. Малко са проектантите, които се осмеляват да предложат на инвеститорите този начин на отопление. Лошото разпределение на уредите води до
дискомфорт или непостигане на зададените параметри, а ние
работим в партньорство с проектантите за изготвяне на
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Олег Костадинов

качеството на първични преобразуватели, датчиците за ток са
базов компонент на системите за
автоматизация на производството
и управление на технологични процеси. Понастоящем около 15% от всички електрозадвижвания са с управление с обратна връзка, което позволява да се икономиса до 50% електроенергия. Такова управление обаче е
невъзможно без контролиране на
тока. Специализирани датчици се
използват също за определяне на
дисбаланса на токове, наблюдение и
диагностика на електрически вериги, задействане на защитни схеми,
откриване на отказ на електрическото оборудване и аварийни състояния на различни видове товари.
Основният ограничителен фактор
на съвременните методи за бързо
зареждане на батерии е топлоотделянето в мястото на разположение
на акумулаторите, което ограничава максимално допустимото предаване на енергия и по този начин определя минимално възможното зарядно време. От друга страна, перспективният начин за зареждане на акумулаторите е бързият заряд. За осигуряване на висока ефективност на
устройството за зареждане е необходимо да се използва точен контур
за управление, с подаване на точно
необходимия ток при достигане на
точно определено ниво на зареждане. Това управление се реализира чрез
специализирани интегрални схеми с
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прецизни токови сензори.
Съществуват множество методи за измерване на ток, но най-разпространени са с използване на:
l токоизмервателен шунт;
l токов трансформатор;
l бобина на Роговски;
l елемент на Хол;
l наситен дросел (Fluxgate);
l магнитосъпротивлениe.
Датчиците за ток се отличават
и по вида на изходния сигнал - линейно напрежение (CSL); токов изход
(CSN) и цифров изход (CSD).
За напрежителния и токовия изход
е важно да се обезпечат елементи с
нисък фабричен толеранс и постояннотоково (DC) отместване, за да се
спести хардуер за тяхното компенсиране. При устройствата с цифров
изход токовите датчици са само входната част от измервателната схема,
която най-общо продължава с операционен усилвател, усилващ сигнала от
датчиците до ниво, подходящо за последващ АЦП, числата от който накрая
се обработват в микропроцесор за
получаване на стойностите на тока
и евентуално на напрежението, мощността и енергията - фиг. 1.
В Таблица 1. синтезирано са представени характерните параметри,
особености, предимства и недостатъци на датчиците, чрез които
се реализират изброените по-горе
методи за измерване на ток.
Настоящата статия обхваща
датчиците с токоизмервателен
шунт и с токов трансформатор. Измерването на ток с бобина на Рогов-

Източник: Texas Instruments

Интегрални схеми и
компоненти за измерване
на токове - част I

Фиг. 1. Измерване на ток, напрежение, мощност и енергия.

ски, елемент на Хол, наситен дросел
и магнитосъпротивление ще бъде
разгледано в следващ брой на списанието.
Параметри 1 до 6 от таблицата
определят крайната точност на
измервателната схема. С еднократно калибриране при производството
на платката могат да се "оберат"
параметри 1 и 2, като в EEPROM се
заложат умножаващ и добавян коефициент. Фабричният толеранс се
премахва, като всяко число от АЦП
се умножава по умножаващия коефициент. Например, ако измервателното съпротивление е 100,1 mΩ, вместо 100 mΩ, то умножаващият коефициент е 0,999 = 100/100,1.
Изместването се премахва с добавяне на ± коефициент, когато се измерва постоянен ток. За променлив
ток има постояннотоково изместване само при шунтовете. В този случай изместването не може да се премахне с добавяне на коефициент. Един
от методите е с бързо преобразуване на Фурие да се отсеят само нуж-
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Таблица 1. Датчици за ток – видове и параметри
Температур- Линей- Насищане/
Обща
DC
Мин.
хистеИзход ток на
грешка отмест- на стабил- ност
ност, ppm
резис
%
ване
%
точност

1
Резистивен
0,1-1
шунт
Токов транс0,1-1
форматор
Бобина на
2-5
Роговски
Датчик на Хол
5-10
(отворен)
Датчик на Хол 0,4-1
(затворен)
Наситен дро- 0,7-1,4
сел (Fluxgate)
Fluxgate
0,0001(прецизен)
0,001
Магнито1-3
съпротивление

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

средно

<50

<0,01

Не

V-mV 0,02% In

mA - kA

Не

AC/DC

<500 k

високи

Не

малък

ниско

<50

<0,1

Да

mA

1% In

1 A - 2 kA

Да

AC

50/400

средни

Не

голям

ниско

<50

<0,01

Не

mV - V

0,1% In

2 A - 100 kA

Да

AC

0,1 k 1,5 M

ниски

Не

голям

високо

<5000

<1

Да

V

30% In

3 A - 20 kA

Да

AC/DC

<50 k

ниски

Да

среден

ниско

<500

<0,2

Не

mA

20% In

0,1 A - 10 kA

Да

AC/DC

<200 k

средни

Да

голям

ниско

<10

<0,1

Не

V

10% In

1 A - 100 A

Да

AC/DC

<300 k

средни

Да

голям

ниско

<10

<0,0005

Не

V, mA

0A

10 A - 24 kA

Да

AC/DC

<800 k

средни

Да

голям

високо

<1000

<0,5

Да

V

30% In

5 А - 50 А

Да

AC/DC

<1,5 M

ниски

Да

малък

0,13% = 1300 ppm = 50 ppm * 26°C, при 10 А
0,24% = 2400 ppm = 50 ppm * 48°C, при 15 А

Показаните примери са за шунт,
но подобно калибриране би могло да
се прави с всички видове датчици.

Датчици с
токоизмервателен шунт
Методът с директно измерване
на пад на напрежение от шунт е найчесто прилаганият, което се обяснява с простотата на неговото изпол-
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Галванич- AC/DC ЧестотВъншно
но раз- измер- на лента Загуби захран- Размер
вързване ване
Hz
ване

8

ните хармоници, в които разбира се,
отсъства постоянната съставка.
Останалите 3-ти до 6-и параметър
не могат да се калибрират. 6-и параметър не внася грешка при токов
изход - не е податлив на смущения.
Един пример: 4 mΩ шунт с температурен коефициент 50 ppm/°C, e
монтиран на печатна платка FR4. Калибрираме при 230 V и 1 A, и виждаме грешка 0%. При 10 A разликата в
температурата спрямо 1 A е 26°C,
a при 15 A повишението на температурата спрямо 1 A е 48°C. Така
получаваме следните грешки:

6

Измерван ток

зване и ниската му цена. Практически е невъзможно да се намери или
замисли електронно устройство, в
което да не се прилагат резистивни
датчици на ток. Използва се токочувствително съпротивление или
шунт (current sensing resistor, shunt),
имащ стабилен температурен коефициент <0,01% (<100 ppm). Най-популярни са съпротивленията без изводи (за повърхностен монтаж) с номинали от 0,01 Ω до 1 Ω и разсейвана мощност до 5 W. За големи токове съпротивленията са от 50 µΩ
до 10 mΩ (фиг.2).
Най-често шунтовете се правят
от манганин (сплав от мед, манган и
никел). Ако шунтът е предназначен
за малък ток (до 30 – 50 A), тогава
той обикновено е вграден в корпуса
на устройството. Уреди с външни
шунтове се използват за измерване
на големи токове.
Галванично развързване се постига, ако операционният усилвател се
замени с изолиран. Характерен пример е AMS1302 на Texas Instruments

Източник: KOA

Вид датчик

Фиг. 2. Шунт до 50 W

с 0,05% типична грешка в целия диапазон на измервания ток и на работната температура.
Шунтът, представен на фиг. 2 е
за голям ток (<150 A), със съпротивление стотици или десетки микроома. Има медни накрайници (Electrode),
които служат за закрепване и отвеждане на топлината от съпротивителната сплав (Resistive Element) между
тях. Шунтът се свързва последователно във веригата чрез винтове в
отворите. Измервателният блок се
присъединява към потенциалните
точки Voltage pin, между които е зат-
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Таблица 2. Измерване от страната на високия/ниския потенциал
Измерване откъм за- Измерване откъм земята
хранването (High Side)

(Low Side)

Симетрична
Не влияят
На ниво захранване
Високи
Открива се

Симетрична/несиметрична
Влияят
На ниво земя
Ниски
Не се открива

Недостатъци на измерване с шунт:

Източник: Texas Instruments

Схема:
Смущения в земята:
Синфазно напрежение:
Изисквания към CMRR:
Късо съединение:

Фиг. 3. Схеми за измерване откъм земята или захранването

ворено съпротивлението на шунта. При такова включване на измервателния блок се отстраняват грешките от
контактни съпротивления.
Има значение къде се свързва шунта – преди или след
товара, и съответно усилвателите биват за измерване
от страната на високия потенциал (захранването, High
Side) или от страната на ниския потенциал (земята, Low
Side) – таблица 2. Вижда се, че при късо съединение шунтът в захранването може да го открие, защото
продължава да участва във веригата на тока – фиг. 3.
Предимства на измерване с шунт:
l простота на монтиране;
l добра линейност;
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l способност за измерване на постоянен и променлив ток;
l няма нужда от външно захранване.
l отсъствие на галванична изолация;
l внасяне на загуби в измервателната верига;
l наличието на паразитна индуктивност в повечето

мощни съпротивления води до ограничаване на честотната лента.
В таблица 3 са обобщени параметрите на токоизмервателни шунтове от водещи производители. Приборите се реализират по 4 технологии – тънкослойни
(Thinfilm), метална лента (MetalStrip), метални SMD и
метални за TH монтаж (Leaded), на които отговарят
4-те реда в таблицата. Минималните и максималните стойности са съответно най-малката и най-голямата стойност, намерена у някой от производителите.
Компанията Bourns произвежда 40 модела токочувствителни съпротивления. От тях PWR4412-2S е за TH
монтаж, като е най-точен, с 20 ppm/°C. Останалите
39 са за повърхностен монтаж. Диапазонът на работните температури обхваща от -55 до +155/+170°C, като
номиналната мощност се дава за температура до 70°C.
За двете метални серии CSS и CSM2F декларираната
грешка 50 ppm/°C е за съпротивителната сплав, но
заедно с медната шина реалната грешка е от ±75 до
±200 ppm/°C. За останалите серии декларираната и реалната грешка съвпадат – 50 ppm/°C за CRF и CRK с
метална лента; 100/150/200 ppm/°C за CRM с тънкослойна технология.
Четирите групи токочувствителни съпротивления
влизат в производствената програма на КОА, като две
от тънкослойните серии – SL и UR са с допустима грешка <100 ppm/°C, а останалите – с грешка >500 ppm/°C.
Сериите, реализирани с метална лента, са с грешки от
50 до 100 ppm/°C, което ги прави подходящи за точни
измервания. Някои от металните шунтове на KOA се
монтират плътно върху платката, а други – с въздушна
междина, за да не я загряват. Те са с 2 или 4 извода, като
шунтовете от серия HS може да се монтират чрез завинтване (без запояване). Сериите за TH монтаж са две
– с П-образни проводници със 100 ppm/°C и корпусирани
с 350 ppm/°C.
В продуктовата гама на TT Electronics също присъстват 4-те технологии. В тънкослойната серия LR и серията с метална лента LC максималното съпротивление е
1 Ω, докато при други производители достига мегаоми.
За отбелязване е MFC0402 със своеобразен рекорд от
100 ppm/°C до 5 А в корпус 0402, както и LCS0603 с
50 ppm/°C в корпус 0603 до 0,7 А.
50-ватовите шунтове със завинтване на Vishay се
отличават с най-малка грешка - 20 ppm/°C. Минимална
(35 ppm/°C) е грешката и при шунтовете с метална
лента. Освен 4-те стандартни технологии производителят е добавил технология за високомощни (1000 до
36 000 W) шунтове, монтиращи се на радиатори и дори
такива с водно охлаждане. Само един от 30-те мощни
модела GREM е със 130 ppm/°C, останалите серии
GRE1,2,3 са с 365 ppm/°C. Съпротивленията им са от
20 mΩ до 24 Ω с 10% фабричен толеранс.
Тънкослойните серии на Yageo са RL, PT и PE, като
последната е най-точна. Заслужава да бъде отбелязан
приборът PE0201 с корпус 0201 (0,5x0,25 mm), какъвто
не се среща при други производители. При това той е с
добра точност – 100 ppm/°C и ток до 1 А.
Компанията Wuerth Elektronik произвежда 6 модела, по
3 за всяка от двете технологии. Тънкослойните шунтове са с грешка от 100 до 350 ppm/°C и се предлагат в
корпуси от 0402 до 2512 и 1225. Шунтовете, реализирани по технологията с метална лента, са с грешка
100 ppm/°C, като корпусите им са 0603 до 2043.
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Технология

Съпротивление

Тънкослойна
3... 22 m
Метална лента 0,2... 500 m
Метал (SMT)
0,2... 50 m
Метал (TH)
25
... 500 m

Фабричен Температурна Максимален
Монтаж
толеранс
грешка
ток

0,5/1/5%
0,5/1/5%
0,5/1/5%
1/3/5%

Размери

50...200 ppm/°C 0,2 mA...30 A
SMD
0201…4527
35...100 ppm/°C 0,04...50 A
SMD
0402…4527
20...100 ppm/°C 4...250 A
SMD
0805…5930
20...100 ppm/°C 3…1400 A TH/Screw 10x3...85x36 mm

Токови трансформатори
В конструктивно отношение токовите трансформатори (ТТ) са изпълнени във вид на сърцевина, върху
която са навити една или повече
вторични изолирани намотки.
Първичната намотка може също да
бъде реализирана във вид на бобина,
навита на сърцевината, или под формата на шина, минаваща през отвора на тороида. В някои конструкции
изобщо не е предвидена вградена
първична намотка, а тя се монтира
от потребителя чрез прокарване на
проводника през специален отвор.
Намотките и сърцевината са затворени в корпус за изолиране и защита
на намотките.
Вторичните намотки на токовия
трансформатор задължително се
натоварват. Съпротивлението на
товара Rburden е строго регламентирано от изискванията за точността на коефициента на трансформация (фиг. 4). Незначително отклонение на съпротивлението на вторичната верига от номинала води до
промяна в грешката от преобразуване и евентуално влошаване на измервателните качества на трансформатора. От друга страна, значителното увеличаване на съпротивлението на товара създава във вторичната верига високо напрежение, достатъчно за пробив в изолацията на
трансформатора, което би го извело от строя. Напълно отворената
вторична намотка на токовия
трансформатор не създава компенсиращ магнитен поток в сърцевината, магнитният поток, създаден от
първичната намотка, има много висока стойност и загубите в магнитопровода водят до силно нагряване, което представлява и заплаха за
живота на обслужващия персонал.
Коефициентът на трансформация
на измервателните токови трансформатори е тяхна основна характеристика. Номиналното (идеално)
съотношение е посочено на табелката на трансформатора като отношение на номиналния ток на първичната (първичните) намотки към номиналния ток на вторичната (вторичните) намотки, например 100/
5 A или 10-15-50-100/5 A (за първични намотки с няколко секции). При
това реалното съотношение на
трансформация е малко по-различно
от номиналното. Това различие се характеризира с величината на греш-
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Източник: TT Electronics

Таблица 3. Токоизмервателни шунтове – технологии и параметри

ката от преобразуване.
Предимства на токовите трансформатори:
l наличие на галванично развързване
с високо пробивно напрежение;
l измерват се токове до няколко kA;
l висока точност на измерване.
Недостатъци:
l работят с мрежова честота и не
могат да се използват в постояннотокови вериги;
l променят фазата на сигнала и изискват компенсация.
Интересни са 7 от 12-те модела,
завършващи на xxx420L, в гамата
токови трансформатори на LEM –
те имат токов изход 4...20 mA, формиран от вградена в корпуса на
трансформатора електроника, захранвана с 24 VDC. Честотната им
лента е от 10 Hz до 6 kHz, а измерваните токове – от 5 до 2000 A. Останалите 5 модела са без външно
захранване, измерват ток от 5 до
200 A и честота 50/60 Hz. Два от
тях (серия TT) са с фиксиран измерван ток 50 и 100 A, имат токов
изход 0...16 mA и 0...32 mA, а другите три са с изход напрежение 0...5 V
и/или 0...10 V. Всички модели, освен
серията TT, имат възможност за
избор на обхвата на измервания ток
измежду 3 до 9 варианта. Температурният им диапазон е -20 до +50/
60/70°C – за работа в закрити помещения в промишлеността.
Компанията TT Electronics произвежда 7 серии токови трансформатори. Първичният им ток e от 5 до
20 A, а преводното отношение – от
1:30 до 1:200. Приборите от двете
серии за повърхностен монтаж са с
размери 8x7x5 mm и работна температура от -40 до +130°C. Петте
серии за запояване в отвори на платка са с размери 17x10x22 mm, като
12 от 14-те модела във всяка серия
са с отвор в средата на тороида за
прокарване на първичния ток.
Две серии токови трансформатори за повърхностен монтаж с честота до 1 MHz и диапазон на работните температури от -40 до +125°C
произвежда Wuerth Elektronik. Серията EE4.4 е с размери 5x5x4 mm,
първичен ток 7 A, първично напрежение до 700 V и включва 9 модела
трансформатори с различни преводни отношения от 1:20 до 1:150. Серията EE5 е с размер 8x7x5 mm,
първичен ток 20 A, първично напрежение до 500 V и съдържа 8 модела

Фиг. 4.
Схема на
токов
трансформатор

трансформатори с преводни отношения от 1:20 до 1:125. Типичните
им приложения са в импулсни захранвания, за откриване на променлив
ток, като детектор на претоварване или изключване на товара, за отчитане на високочестотен ток.

Интегрални схеми за
измерване
Две серии с по 3 модела операционни усилватели (ОУ) за измерване на
пад на напрежение върху шунт произвежда компанията Analog Devices.
При AD82xx входните потенциали са
от -2 до 45/65 V, захранването е
5 V, а изменението на усилването –
10/30 ppm/°C. Подобни са и параметрите на серия AD84xx, но при нея
изменението на отместването е
0,1 µV/°C. Предлагат се в корпуси
SOIC8, MSOP8 и SOT23-5
Операционните усилватели за измерване пад върху шунт на Maxim
Integrated са разделени на 3 групи. Прецизните токочувствителни усилватели са с ниско отместване за измерване на десетки ампери през нискоомни шунтове. Само MAX9934 е с
токов изход, останалите са с напрежителен. Високоволтовите токочувствителни усилватели са удобни за
мерене "в захранването", с допустима дисперсия на входните потенциали от -20 до +76 V. Подходящи са за
управление на електродвигатели.
Само MAX4172 е с токов изход,
MAX9611/2 са с изход I2C от 12 битов АЦП, а останалите са с напрежителен. Нано- и микромощните токочувствителни усилватели са с малки
размери, подходящи за регулиране зарядния ток на батерии. Само
MAX9928Fе с токов изход, останалите са с напрежителен.
Дванадесет модела интегрални
схеми, реализиращи измерване на
ток и напрежение върху шунт, прекарване през АЦП и изчисляване на
мощност произвежда компанията
Microchip. Пет от тях мерят и температура, други 4 изчисляват енергия. Всички имат цифров изход I2C и
SMBUS. Обособени са 3 серии. EMC17
е с типично приложение в страната
на високия потенциал на батерии или
регулатори на напрежение. Тя осъще-
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ствява измерване на температура
и съдържа двупосочни схеми за откриване на пикови сигнали, за да сигнализира токови пикове с програмируема продължителност на времето
и праг на величина. Входният обхват
е ±10/±20/±40/±80 mV с 0,9% точност в целия диапазон. Корпусът е
4x4 mm QFN.
Серията PAC19 може да изчислява и натрупва в регистри енергията
в период от 1 ms до 36 часа, изпълнява калибриране в реално време, не се
нуждае от входни филтри, а обхватът й е ±100 mV с 0,9% точност
в целия диапазон. Предлага се във
варианти с 1 до 4 измервателни канала. Microchip произвежда и два модела операционни усилватели за усилване на напрежение от шунт с потенциал на входа 3 до 65 V, единично или сдвоено захранване 2 до
5 V и корпус SOT-23-6.
Интересни са двата модела монитори на мощност ISL28023/25 на
Renesas. Те включват сензор за ток
с мерене в страната с висок и в
страната с нисък потенциал, плюс
монитор за напрежение. След прекарване през АЦП се прави изчисляване
на мощността, а изходът им е сериен интерфейс I2C, SMBUS или PMBUS.
Използват се при следене на захранвания, RF системи и за високоволтови приложения. Входните потенциа-
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ли са до 60 V, 0,05% грешка (16-битов АЦП), разполагат с изходи за
OVP, UVP, OCP, както и допълнително вградени ЦАП, регулатор на напрежение и температурен сензор.
Токочувствителните операционни
усилватели за измерване на пад на
напрежение върху шунт или burden
съпротивление във вторичната намотка на токови трансформатори
на STMicroelectronics са обособени в 2
групи – високоволтови и прецизни.
Възможността за измерване при високи напрежения и защитните механизми за справяне с отрицателните
напрежения при високоволтовите
операционни усилватели са от съществено значение при мощни енергийни системи (например батериите в
електрически превозни средства). Те
усилват двупосочен ток, като са чувствителни към много ниски падове на
напрежение до 10 mV, при това в
широк диапазон на входния потенциал от -20 до +70 V, независимо от захранващото напрежение 2,7... 5,5 V.
Налични са версии както от автомобилен, така и от индустриален клас.
Използването на прецизни токови
усилватели позволява на конструкторите да измерват малки падове на напрежението в шунтиращите резистори с минимална грешка. Необходими са малки стойности на резисторите, за да се сведе до минимум раз-
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сейването на мощността. Това от
своя страна обаче прави пада на напрежение много нисък, за да бъде уловен от усилвателя, тъй като е съизмерим с нивото на шумовете, от
които трябва да бъде отсят. Грешката в усилването е малка – 25 ppm/
°C, което е 0,3% в целия температурен диапазон. Отместването обаче
не е добро – 5 µV/°C дава 700 µV в
целия температурен диапазон
(700 µV на 24 mV обхват на входа за
TSC2012 е грешка 3%).
Добрият токочувствителен усилвател трябва да притежава висока
точност и възможност за работа с
големи синфазни напрeжения. Типичен
пример тук е INA180 на Texas
Instruments с 1 µV/°C при Vin=12 V и
общо отместване 150 µV. Грешката на усилването е 20 ppm/°C. Найголемият недостатък на шунтовете, липсата на галванично развързване, се елиминира с прецизните изолирани усилватели, притежаващи
съизмерими с неизолираните усилватели параметри. AMC1302 е най-непретенциозният от 7-те модела на
TI, с ±0,05% типична и 0,3% максимална грешка на усилването в целия входен диапазон с ±15 ppm/°C типичен
и ±50 ppm/°C максимален дрейф.
Статията продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг Ревю
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Аварийни
прекъсвачи
У

стройствата за аварийно спиране, познати още като авариен
прекъсвач и авариен стоп бутон,
заемат важно място в групата на
електромеханичните устройства за
безопасност. Те имат функцията да
осигурят безопасността на хората
и оборудването, както и последователна, предсказуема и сигурна реакция на управление при аварийна ситуация. В електрическото оборудване електромеханичните устройства
за аварийно прекъсване намират
много широко приложение, за да отговарят на изискванията за безопасност на работното място при работа с машини на захранване. Поради
разликите в приложенията налице е
разнообразие от конструкции, например в случаите когато оборудването е разположено по протежение на
голямо разстояние, функцията за
безопасно аварийно спиране се изпълнява посредством механизъм за
аварийно спиране с въже.
Аварийните изключващи устройства са критична част от HMI. Те
се различават от обикновените разединители, които просто изключват оборудването, с това, че осигуряват прекъсване на захранването,
елиминирайки риска от човешка
грешка. За да се осъществи това,
производителите на оборудване усъвършенстват конструкцията на аварийните прекъсвачи така, че освобождаването на изключващия механизъм и възстановяването на захранването в машината да изисква комбинация от действия като завъртане, дърпане или отключване.
Конструкцията на механизмите
за аварийно спиране постоянно се
усъвършенства, за да гарантира безотказно опериране, така че коман-
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дата за спиране да бъде с приоритет
над поддържащите функции. Това е
довело до разработване на механизми в конструкцията на прекъсвачите, които предотвратяват „блокиране“ (умишлено или случайно чрез
чужд предмет) или каквато и да е
възможност за случайно, преждевременно или нежелано действие.
Фирмите производители също
така усилено търсят решения на
проблеми, произтичащи от неправилен монтаж на контактния блок и
активиращия бутон или нарушаване
на връзката между тях вследствие
на вибрации или неизправност от
друго естество.

Принцип на безопасното
аварийно спиране
Бутонът или устройството за
аварийно спиране е критичен компонент на системата за управление,
който защитава безопасността както на операторите, така и на машините в различни аварийни ситуа-

ции. Той е последователно свързан
към веригата за управление на машината. При натискане веригата се
прекъсва и захранването спира. Освобождаването на бутона за аварийно спиране изисква стриктно определена последователност от механични действия, за да се гарантира
безопасността на хората и оборудването и за да се избегне нараняване. Защитата на устройството за
аварийно спиране най-често е IP54,
но според необходимостта се предлагат и водоустойчиви варианти –
IP65 или IP67.
Според международните стандарти функцията за аварийно спиране
трябва да бъде задействана с еднократно действие от едно лице чрез
механизъм/сензор за управление, който се активира ръчно. Функцията
трябва винаги да е в изправност и
да предвижда спиране на машината,
без да създава допълнителни опасности. Възобновяване на захранването
може да се извърши единствено след
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като първо се освободи механизмът
за аварийно спиране, който е бил
задействан. Ако са задействани аварийни прекъсвачи на няколко местоположения, трябва всички те да
бъдат освободени, преди машината
да може да заработи.
Важно е да се отбележи, че рестартирането на устройството за
аварийно спиране само по себе си не
рестартира оборудването. То само
разрешава повторното му включване според реда на нормалната процедура за стартиране на даденото
оборудване.
Изискванията за ергономия, електрическите и механичните характеристики и цветовото обозначение
на аварийните прекъсвачи са доста
специфични и съблюдаването им е
задължително. Задействането на
аварийното прекъсване в най-честия
случай представлява отличаващ се
бутон, който активира спирането
чрез натискане. Друга популярна разновидност е бутон с формата на
„гъба“. Съобразно спецификата на
оборудването, което се обезопасява
с авариен прекъсвач, активиращото
устройство може да бъде изпълнено
под формата на въже, лост, ръкохватка, педал, както и други видове
изключватели. Във всички случаи
задължително условие е активирането да се осъществява чрез пряко
механично действие и механично
блокиране. Когато аварийният стоп
бутон бъде активиран, той разединява електрическата верига и я заключва в разединено положение. За да
се затвори електрическата верига
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и да се разреши рестартиране на
оборудването, задействащото устройство, т.е. бутонът, трябва да
бъде ръчно отключен. Това действие
обикновено изисква натиск, завъртане или освобождаване чрез ключ. Други аварийни прекъсвачи просто трябва да бъдат издърпани навън, за да
се затвори веригата. От гледна
точка на безопасност това е наймалко предпочитаният метод, тъй
като в сравнение с останалите той
изисква по-малко преднамерени и осъзнати действия от страна на оператора, за да се възобнови захранването.

Избор на подходящо
устройство за аварийно
спиране
Съществуват различни разновидности на устройства, но при всички
тях присъстват задължителните
характеристики, които са от съществено значение за качеството, ергономията и надеждността на механизма. Водещите производители на
компоненти и системи в областта
предлагат разнообразие от иновативни, надеждни и икономически
ефективни аварийни прекъсвачи, пригодени за тежки условия на работа,
които отговарят на международните стандарти и норми за изпълнение.
Една от първите стъпки, които
трябва да се изпълнят при внедряване на ново оборудване в дадено производство, е да се определи точното място, където трябва да се включи аварийният прекъсвач в система-

та за управление на машината, както и да се уточни дали конкретното приложение изисква аварийно спиране от категория 0 или от категория 1.
С категория 0 се обозначава незабавно прекъсване на захранването
към машината или механично разединяване на елементи, представляващи опасност. При спиране категория
1 се осъществява контролирано
плавно спиране, като захранването
е включено до пълното спиране на
машината, след което то се преустановява. В общия случай предназначението определя позицията, размера, електрическите спецификации,
механичните характеристики, ергономията, цвета и броя на аварийните прекъсвачи. За да бъде направен
най-правилният избор, се изисква
много добро познаване на машината
и на свързаната с нея система за
управление.
Втората и също толкова важна
стъпка е да се определи кои стандарти, норми за ефективност и кодове
са приложими за конкретния случай.
Изискванията се различават в зависимост от промишления сектор.
Например стандартите за аварийни
прекъсвачи при транспортните
средства се различават значително
от тези, предназначени за преработващи машини или медицинско оборудване, и инсталирането и използването им се контролират от различни
регулаторни органи според конкретния сектор. Регулаторните органи
може да са тези, които задават спецификациите за размери, цвят, легенда, свързване и др.
От голяма полза при избора може
да бъде справка с таблица, сравняваща характеристиките на различни
модели устройства (обикновено доставчикът на оборудване предоставя такава). В нея присъстват ключовите конструктивни особености,
възможните размери на панели, тип
задействащи устройства, тип и
брой контактни блокове, конектори,
цветове, максимален товар др.
Към устройството много от производителите предлагат спомагателни принадлежности, като например рамки и кутии, предпазващи от
случайно активиране, персонализирани обозначения и други допълнителни средства, които да отговорят на
всяко приложение. Някои допълнителни принадлежности са определени в
индустриалните стандарти и добрите практики, като например стандартите SEMI, отнасящи се до про-
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изводството на полупроводникови
елементи. Съгласно SEMI се изисква
използване на предпазители за длани при работа с производствените
машини. Изборът на подходящо устройство за аварийно спиране се явява неразделна част от проектирането и създаването на цялостната
HMI система за дадено оборудване.
Съвременните приложения също
така често изискват по-компактни
по размер устройства, а тенденциите се стремят към форма и размер,
които да елиминират риска от блокиране от чужд предмет. Естествено, особеностите на машината, която трябва да се обезопаси, диктуват какви трябва да са характеристиките на аварийните прекъсвачи.
Въжените изключватели например
се прилагат като защитни устройства при транспортни и конвейерни системи, където те се монтират
по протежение на транспортьора и
се задействат чрез издърпване на
въжето, от всяко местоположение
по неговата дължина. Дължината на
въжето се определя от разрешения
максимален ход за активиране на
изключвателя и от промените в
дължината вследствие на влиянието
на околната температура. Първото
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условие изисква ниска еластичност
на системата, а второто – висока.
За компенсиране на температурните влияния върху дължината на въжето се използват допълнителни компенсиращи пружини. В зависимост
от разположението им спрямо защитаваното съоръжение аварийните
въжени изключватели са едностранни, когато са разположени в единия
край, или двустранни, когато са разположени по средата.

Бъдещо развитие на
технологията
Промяната в технологиите за
устройства за аварийно спиране се
случва по-скоро с устойчив темп,
отколкото с революционен, въпреки
че могат да бъдат посочени някои
доста забележителни пробиви в областта на интеграцията на аварийно спиране с устройства за електрическа защита.
Едно изключително иновативно и
компактно решение съчетава характеристиките на устройство за
аварийно спиране в блок за диференциалнотокова защита, без да е необходимо допълнително оборудване.
Преимущество на този тип обезопасяване е и опростеното свързва-

не с веригата.
Принципът на действие се базира
на схема, в която трансформаторът
на остатъчния ток интегрира две
първични вериги с еднакво напрежение и съпротивление. Следователно
при нормални условия протича равен
ток, но тъй като те имат равен
брой намотки в противоположни
посоки на навиване, магнитните
потоци, създавани от токовете,
взаимно си противодействат и не
се индуцира напрежение. Едната намотка също така е свързана към
веригата за дистанционно управление, като аварийното спиране се
задейства чрез прекъсване на протичащия ток в тази верига. При това
изпълнение изключването на
прекъсвача е равносилно на натискането на авариен стоп бутон.
Установените стандарти, функции и практики диктуват определена полезна инерция в новите разработки на аварийни прекъсвачи. Повечето изследвания и разработки са
насочени към подобряване на безопасността и надеждността на самите
превключватели и разширяване на
техните роли като блокиращи устройства в някои приложения за безопасност на служителите.
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Пневматични
системи специфициране
П

ри проектирането на индустриално оборудване е от ключово значение да се следват предварително
съставени от специалистите в областта спецификации с общи изисквания и принципи по отношение на
механичната конструкция дизайн,
системната конфигурация, схемите
и средствата за управление. От особена важност е специфицирането
при конструирането на пневматична апаратура, която намира широко
приложение в съвременната промишлена техника. Наборът от спецификации, касаещи пневматичните устройства, обикновено е изключително подробен и обхваща насоки от
входната точка за доставка на
сгъстен въздух чак до крайната позиция на механично движение. Съгласно общите принципи във връзка с
дизайна, всяка индустриална машина,
съдържаща пневматичен механизъм,
трябва да покрива дадени минимални изисквания, заложени в съответната техническа спецификация.

Предимства на
пневматичните
компоненти
Голяма част от проектантите на
модерни системи за индустриална
автоматизация и високотехнологична индустриална техника продължават да се придържат към избора на
пневматични компоненти като основна градивна единица на дизайните си за сметка на електрическите
им аналози. Причина за това са множеството предимства, които пневматичните устройства осигуряват
в практиката. С тях се работи лесно, подходящи са за високоскорост-
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ни приложения, осигуряват отлична
повторяемост при позициониране и
се отличават с изключителна надеждност.
Редица експерти са категорични,
че механизмите с пневматични вентили, клапани, цилиндри и сензори са
технологично олекотен вариант на
системите, включващи електронни
устройства, предавателни механизми и други електромеханични компоненти, които се използват за преобразуването на ротационното движение на двигател в линейно. Друго
предимство на пневматиката е
сравнително достъпната цена на
продуктите в сегмента, както и
относителната простота на дизайна, които допълнително оптимизират поддръжката в бюджетен и
технически аспект. Сред силните
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страни на технологията е и голямата сила на задвижване, която може
да осигури един малък пневматичен
компонент с компактен корпус.
Основен плюс на пневматичните
задвижки и въздушните цилиндри е и
възможността към тях да се инсталират регулатори за дебит,
като ключов принцип за ефективната им работа е правилното им оразмеряване. Практично решение е използването на клапанни групи с общи
входни и изходни отвори и централизирани регулатори и елементи за
управление.

Общи принципи
Настоящата статия разглежда
някои общи насоки за проектиране на
технологично оборудване с пневматични системи и компоненти, вклю-
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чително актуални англоезични ръководства, публикувани в специализирани сайтове и портали в сферата
на машиностроенето и индустриалната автоматизация. Според описаните в тях спецификации една добре
проектирана пневматична машина е
необходимо да може да функционира
при работно налягане от 115 psi или
приблизително 8 бара. Това налягане
е лесно постижимо с помощта на
конвенционален въздушен компресор,
част от системата за доставка на
сгъстен въздух в почти всеки съвременен цех. Препоръчително е присъединяването между системата и машината да е изпълнено с устройство
за бързо изключване или още по-добре – посредством ръчен заключващ
се спирателен клапан с LOTO
(Lockout/Tagout) блокировка, който
изпуска работния въздух по низходящия поток при задействане. С монтаж на такива клапани на входните
и изходните точки, машината или
даден неин пневматичен модул могат да бъдат изолирани безопасно
от общата система за доставка на
сгъстен въздух в цеха при необходимост от осъществяване на ремонтни дейности, поддръжка или подмяна
на компонент.
По направлението на въздушния
поток след спирателния вентил работният въздух е препоръчително да
бъде филтриран и регулиран до подходящо работно налягане от порядъка на 5,5 bar (80 psi). Дори сгъстеният въздух да е предварително пречистен и изсушен преди навлизането
му в машината, повторната му фил-
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трация и обезвлажняване преди постъпването му в пневматичната
верига на оборудването обикновено
е задължителна процедура с цел да
се обезпечат безпроблемната работа и дългият сервизен живот на
пневматичните компоненти.
Основният поток за доставка на
регулиран и филтриран работен
въздух към системата е препоръчително да включва и двупътен автоматичен вентил с електромагнитно задвижване за изключване и обезвъздушаване през шумозаглушител
до атмосферно налягане на сегмента откъм машината при задействане на функцията за аварийно спиране. По този начин се елиминира
рискът от оставане в механизма на
дадено количество сгъстен въздух,
който може да причини нежелано
движение на пневматично задвижваните компоненти. Инсталацията е
добре да включва манометър за визуална индикация на работното налягане по основната захранваща линия, като популярно решение е цифров превключвател за налягане на
входа на PLC контролера.

Системни компоненти и
управление
С оглед осигуряване безопасността на оператора на пневматичната
система всички устройства за обезвъздушаване и изпускане на въздух от
системата трябва да бъдат оборудвани със шумозаглушители, тъй
като работата им в необезопасен
режим може да доведе до твърде
високи нива на шум. Обикновено цел-

та е шумовото замърсяване около
машината да се ограничи до максимум 75 – 80 dB. Важно е също устройствата за изпускане на въздух от
пневматичната верига да не изхвърлят и маслени пари. В някои приложения на пневматична апаратура,
например в чисти стаи, освобождаваният от цикъла въздух се извежда
през специални отвори извън помещението, за да не замърсява контролираната атмосфера.
След блока за подготовка на въздуха преди навлизането му в пневматичния контур на системата обикновено са монтирани регулиращ вентил, цилиндри, задвижващи механизми, маркучи, фитинги и елементи за
управление на потока, наред с други
видове компоненти. Една типична
конфигурация включва трипътен клапан с централна изпускателна позиция, който се използва за задвижване
на цилиндър в хоризонтално или вертикално направление. При изключване на системата от двете страни
на вентила въздухът, подаван към
цилиндъра, се изпуска, за да се предотврати по-нататъшното му движение.
За управление на регулиращите
вентили в модерните индустриални
машини се използват иновативни
комуникационни технологии като
Industrial Internet of Things (IIoT) и
Ethernet протоколи от типа на
EtherNet/I и Profinet. С помощта на
един-единствен захранващ и Ethernet
кабел могат лесно да бъдат осъществявани контрол и мониторинг на
десетки електромагнитни клапани,
разпределени в отделни клапанни
групи. Подобна архитектура улеснява диагностиката и е препоръчително решение при комплексни пневматични апарати. За удобство входните и изходни контури се обозначават с различни цветове на маркучите и специални етикети с уникални
маркировки и цифрови кодове. Необходимо е да бъдат осигурени елементи за управление на всички задвижващи цилиндри и механизми, като е
препоръчително да се регулира изходният, а не входният поток към тези
компоненти. Някои конфигурации
изискват допълнителни контролни
клапани в цилиндрите, които да предотвратят спадане на налягането
при обезвъздушаване.

Ключови принципи при
проектиране
Голяма част от неизправностите
в пневматичните системи са свързани с принуждаване на механичните
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Управление на въздушния
поток

компоненти да работят при различни от описаните в техническата им
спецификация параметри. Честа причина за проблеми е ниското или променливо въздушно налягане в системата. То обикновено е резултат от
недостатъчна мощност на компресора, както и на недобре оразмерени
(с прекалено малък диаметър) тръбни
елементи и тръбопроводи. Неприятности във връзка с ниско налягане
могат да възникнат и вследствие
неизправна работа на двигатели и
агрегати с пневматично задвижване.
Сред популярните поводи за влошена ефективност на пневматичните системи и механизми е и липсата или неправилната употреба на
елементи за регулиране на технологичните процеси. Без регулатор на
дебита един цилиндър може да се
движи прекалено бързо, което да
доведе до неговото износване или
повреждане, както и до риск за съседните компоненти. Ако пък самият
регулатор ограничава дебита твърде много, в резултат цилиндърът
може да се движи твърде бавно, за
да обезпечи желаното високоскоростно движение. Възможен проблем
също е и неподходящото позициониране на регулаторите, което да позволи прекалено лесна, честа или
произволна промяна на дебита от
страна на операторите на различни
машини в системата. Един и същи
дебит може да е допустим или рисков за отделни компоненти, както и
да причини авария и/или да компрометира безопасността на персонала и оборудването.
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Техническите специалисти обикновено обръщат изрично внимание
на онези аспекти при проектирането на пневматични системи, които
касаят скоростта на движение на
цилиндрите. Прекалено ниската или
непостоянна скорост на един цилиндър може да доведе до непоследователно движение на този механичен компонент. Причини за такъв
сценарий обикновено са прекалено
ниско налягане или неправилно оразмеряване. Когато цилиндърът е с
прекалено голям диаметър, ходът му
може да е твърде бавен, тъй като
ще е необходим въздушен поток с
много голям дебит, за да го задвижи.
Прекалено малкият диаметър на компонентите и тръбните връзки пък
излишно ограничават въздушния поток и също могат да доведат до
бавен и непостоянен ход. По-големите типоразмери цилиндри традиционно са на по-висока цена и водят до
по-високи разходи в дългосрочен план,
тъй като консумират повече
сгъстен въздух.
Липсата на регулатори за дебита
може да причини също и твърде шумна работа на пневматичните механизми. Същият негативен ефект е
налице и когато не са осигурени т.
нар. буфери в края на хода на цилиндъра. Изпускателните отвори на
групите електромагнитни вентили
допълнително допринасят за високите шумови нива. Друг потенциален
проблем, на който е важно да се
обърне внимание, е блокирането на
клапаните вследствие на замърсяване или влага във въздушния поток.

За всеки основен потенциален
проблем с пневматичните системи
обикновено са налични различни решения и насоки за преодоляването
им, подробно разписани в техническите спецификации. В допълнение към
подходящи работни параметри (скорост, сила и т. н.), които да осигурят безпроблемната работа на един
пневматичен цилиндър, от критично значение е да бъдат спазени и
някои базови принципи при проектирането във връзка с механичната му
конфигурация и свързаните системни компоненти.
Експертите препоръчват монтажа на филтърен регулатор на изпускателния вентил на пневматичната
верига. Филтърът улавя праховите
частици и влагата, които могат да
навлязат в пневматичните компоненти със сгъстения въздух и да причинят тяхното износване и повреждане. Регулаторът се грижи за поддържане на работно налягане в пневматичния контур в заложения в техническите спецификации диапазон,
който обикновено е 4 – 6 бара (60 –
90 psi). Риск за компонентите обикновено произтича от факта, че в
останалите секции на заводските
системи за сгъстен въздух обикновено работното налягане е от порядъка на 6-9 бара (приблизително 100130 psi).
След филтърния регулатор типично се инсталира електрически клапан
за плавен старт, който позволява постепенно повишаване на налягането
при захранване, за да се избегне рязък
удар на цилиндрите. При повторно
стартиране на системата въздушният поток отново навлиза в цилиндъра. Ако всичкият въздух е бил изпуснат преди това, от другата страна
на компонента не е налична въздушна маса. Това прави управлението на
скоростта на цилиндъра посредством регулатор на дебита невъзможно. А неконтролираната скорост
би могла да породи твърде бърз ход
на буталния прът, завършващ с удар.
С коректна инсталация на съответните вентили за плавен ход машината бавно и безпроблемно се връща в
работна позиция без риск за пневматичните компоненти. Регулаторите
на дебит обикновено се монтират
директно на изхода на цилиндъра, но
могат да бъдат инсталирани и в близост до него, както и на самия клапан, ако маркучът между него и цилиндъра е с дължина под 90 cm.
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Високоскоростните пневматични
движения налагат използването на
цилиндри с вградени буфери, които
да гарантират безпроблемната работа на компонентите в дългосрочен план. Буферите са предназначени да забавят движението на буталния прът само в края на хода на цилиндъра с цел омекотяване на съприкосновението, като позволяват безшумна и безопасна работа на механизма дори при изключително висока скорост.
Интересен въпрос по отношение
специфицирането и експлоатацията
на пневматична апаратура е смазването. Общото правило е смазочноохлаждащи флуиди да бъдат употребявани с мярка и само при необходимост. Повечето съвременни пневматични компоненти се предлагат от
производителя предварително смазани. Особен случай са някои двигатели за пневматични инструменти
и друга пневматична техника, при
които в техническите спецификации
и ръководствата за експлоатация
изрично е посочено, че се нуждаят от
допълнително и регулярно смазване.

Практически съображения
и приложения
Едно добре проектирано пневматично приложение започва с осигуряване на постоянно налягане в точката на свързване между заводската
система за доставка на сгъстен
въздух и съответната машина или
оборудване с интегриран пневматичен механизъм. Сред популярните
приложения на пневматиката в индустрията са т. нар. „pick-and-place“
автоматични манипулиращи системи, които се използват за преместване на различни компоненти и
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изделия от една на друга транспортна лента в производствената линия. За разлика от по-комплексните
решения, базирани на сервомотори,
пневматичните pick-and-place системи се ограничават до извършване на
последователности от действия
между фиксирани пространствени
позиции с висока степен на повторяемост. Макар и със сравнително ограничени функции, те се отличават
с редица други предимства – относително ниска инвестиция за закупуване и внедряване, улеснена експлоатация и поддръжка, както и възможност за обезпечаване на високоскоростни приложения.
Въвеждането в работен режим на
една такава система съгласно техническите спецификации започва с
предварителна подготовка на въздуха преди навлизането му в пневматичния контур. За целта са необходими въздушен филтър, регулатор на
налягане, изпускателен клапан с блокировка и електропневматичен вентил за плавен старт. Въздушният
поток от подготвителния блок се
подава към група електромагнитни
вентили. Препоръчително решение
за такива приложения, според общите принципи за специфициране, би
бил 5-пътен, трипозиционен изпускателен клапан с централна затваряща позиция. Така при задействане на
функцията за аварийно спиране на
системата задържаният в нея въздух
автоматично се извежда от пневматичния механизъм, за да се предотвратят рисковете за безопасността
на оператора и оборудването. Централната затваряща позиция на вентила изтласква въздуха от двете
страни на цилиндъра, като така се
възпрепятства нежеланото му дви-

жение, дори при освобождаване на
аварийната „стоп“ функция. Повторното му задвижване е възможно само
при задействане на стартиращия
механизъм на машината.
При автоматичните пневматични манипулиращи системи всеки цилиндър обикновено бива управляван
от по един клапан с два електромагнитни вентила с 24 VDC захранване. Централната позиция на всеки
клапан изпуска въздуха от цилиндрите. Захранването на всеки отделен
електромагнитен вентил отговаря
за избутване или прибиране на съответния цилиндър. Обикновено спецификациите за проектиране предвиждат допълнително и предпазен спирателен клапан. Той възпрепятства
спадането на налягането в цилиндъра и/или неговото придвижване във
вертикално направление вследствие
на гравитацията, когато въздухът в
него бъде изпуснат.
Практично решение е използването на модулни клапанни групи, които разполагат с общ вход и изход и
е необходимо инсталирането само
на един заглушител на края на модула с цел осигуряване на безшумната
работа на системата.
Традиционно използваните за
пневматични манипулаторни механизми цилиндри са с управляем или
двоен бутален прът. Корпусите им
обикновено са с форма на паралелепипед и са осигурени с фиксирана
пластина в края на буталния прът,
която предотвратява завъртането.
Една базова система от този тип
може да се движи по оси X и Z, като
е оборудвана със специализиран хващач, който захваща обектите на
преместване. Добавянето на трети
цилиндър към конфигурацията позволява движение по всички три пространствени направления.
При интегрирането на пневматични цилиндри в автоматизирано
оборудване, което извършва последователности от действия, скоростта на движение на цилиндъра се оказва ключова за ефективното захващане на обектите. Препоръчително е
инсталирането на регулатори на
дебита на двата изходни отвора,
вместо на входовете за подаване на
контролиран въздушен поток. От
съществена полза за синхронизацията на отделните компоненти в системата са т. нар. позиционни прекъсвачи, които предотвратяват
движението на даден цилиндър преди предишният цилиндър да е завършил своя ход.
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фирмена публикация

Ехнатон  надежден
партньор на българското
образование
Мисията на Ехнатон е вече повече от 25 години да създава цялостни инженерингови решения, базирани на професионализъм и
партньорство с най-добрите световни производители. Силата на
компанията са нейните експерти,
специалисти, професионалисти 
със своите знания, експертиза,
постоянно усъвършенстване, развитие, квалификация. Освен в помощ на индустрията, през 2018 г.
Ехнатон предприе стъпка за подпомагане и на българското образование със създаването на нови
модерни учебни лаборатории по
роботика и автоматика в Технически университет София и Технически университет София, филиал
Пловдив. Това дава възможност на
младите инженери да получат
най-адекватни и съвременни познания, комбинирано с практическо обучение с високи технологии и
реална апаратура.

Оборудване в учебните
лаборатории
Лабораториите са оборудвани с
най-съвременна техника, основно
от лидера в индустриалната автоматизация Mitsubishi Electric.
Във всяка от тях има 4- и 6-осни
индустриални роботи от серията
MELFA, както и учебни стендове,
съдържащи PLC контролери, инвертори, серво задвижвания, комуникационни модули, човеко-машинен интерфейс и други. Разполагат и със системи за техническо
зрение Cognex, 12 оборудвани учебни места с готови компютърни
конфигурации, набор от специализирани софтуерни продукти, както и допълнително оборудване.

"Помощта на специалистите от Ехнатон е от изключителна полза, тъй като
те са хора с огромен индустриален опит. За студентите е голямо предимство те
да им споделят казуси от
практиката и да имат
възможност тези казуси да
бъдат разработени на съответните софтуерни продукти и след това практически
приложени и изследвани на
стендовете".
доц. Владимир Христов,
катедра "Автоматизация на
електрозадвижванията",
факултет Автоматика,

Учебна дейност в
лабораториите

ръководител на лаборатория
"Роботика и автоматика"

Лабораториите се посещават
от бакалавърски и от магистърс-
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ки курсове. Някои от дисциплините, по които се водят лабораторни упражнения, са: "Изкуствен интелект и Роботика", "Програмиране на роботи и робототехнически средства", "Сервозадвижване и
управление на роботи", "Роботика", "Сензорни системи в Роботиката", както и други курсове от
учебните програми в специалности "Автоматика, информационна
и управляваща техника", и "Мехатроника".
Лабораториите се посещават
от дипломанти за изготвяне на
дипломни работи, докторанти за
изготвяне на дисертации, хонорувани преподаватели и научни
сътрудници към вузовете за изготвяне на разработки и статии
за международни конференции.
В лабораториите се провеждат
обучителни курсове по автоматизация както на партньорски,
така и на външни фирми.

Обучения и
изследователска дейност
Освен практика, свързана с
учебния процес, в тях се провеждат множество обучения от
страна на професионалисти от
Ехнатон. Благодарение на експертизата на компанията и технологиите на нейните партньори,
студентите имат постоянен
достъп до новостите от първа
ръка. В лабораториите са организирани следните научни публикации:
• Трансформации на координатни
системи на промишлен робот
Mitsubishi Melfa I и II част, Годишник на Технически университет - София, 2019;
• Прогностични модели за оценяване на размера на предмети
чрез електрически хващач на
промишлен робот Mitsubishi
MELFA, Годишник на Технически университет София, 2020;

Neural Network and Machine
Learning, Proceedings of the IEEE
International
Conference
Automatics and Informatics'2020
(индексирана в Scopus).
• Приложно решение за разпределено управление на производствен процес с използване на
Ethernet мрежа, списание Информатика и иновативни технологии, 2020.

"Създадените от фирма
Ехнатон учебни лаборатории
са изключително полезни за
формирането на бъдещите
инженери като специалисти
с поглед и умения за работа
със съвременни технически
решения и технологии. Мога
с радост да кажа, че взаимодействието с експертите
от Ехнатон продължава и
чрез партньорство в научноизследователски проекти,
сред които трябва да отбележа изграждането на
Център за компетентност
"Интелигентни мехатронни,
eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

• Object Size Estimation with
Industrial Robot Gripper Using
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С поглед към бъдещето
С наличната техника екипът
на Ехнатон развива сложни интеграции между системи, които са
рядкост за Източна Европа: 2D и
3D машинно зрение, многоосни серво системи, сензори за сила, мониторинг на процеси (SCADA, BI),
анализ на производствени данни
(deep learning, изкуствен интелект). Извършват се тестове с
последно поколение колаборативни роботи, HMI терминали, програмируеми контролери, задвижвания и комуникационни модули.
Създават се сложни алгоритми за
интеграция на тъч проби с антропоморфен робот.
В продължение на дейността в
лабораториите, студенти провеждат в Ехнатон стажове и
задълбочени дипломни работи,
свързани с реален проект, под менторството на професионалистите от фирмата и със съвременна
техника.
www.akhnaton.biz

Доц. Никола Шакев, катедра
"Системи за управление",
факултет "Електроника и
автоматика",
ТУ-София, Филиал Пловдив.
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Решения
за инженерни
симулации и
моделиране
Д

игиталните технологии са незаменим инструмент за решаване на
широк набор от задачи в съвременното инженерно проектиране. От ключова важност са инструментите за
симулация и моделиране, които улесняват ежедневната работа на дизайнерите в редица индустрии, съкращават периода за разработване, тестване и производство на даден продукт и ускоряват достигането му до
крайния потребител. Още от 60-те
години на миналия век компютърно
базирани средства се използват за
симулиране и генериране на виртуални модели на разнообразни инженерни решения. Те постепенно изместват трудоемките ръчни чертежи,
сложните изчисления, конструирането на физически модели и прототипи на дадено изделие, както и реалното изпитване на комплексни компоненти и системи. През последните
десетилетия компютърното проектиране значително е разширило
възможностите и функционалния си
обхват, а използването на софтуерни решения за целите на инженерния
анализ е неизменна част от създаването практически на всеки индустриален продукт. За постепенната и
непрекъсната цифровизация на всички етапи от този процес спомагат
технологичният прогрес в сферата
на компютърния софтуер и хардуер,
все по-голямата изчислителна мощ,
идваща в устройства с все по-компактни размери, еволюцията в средствата за визуализация, развитието на
триизмерното моделиране, както и
навлизането на редица интелигент-
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ни иновации в компютърното инженерство като т. нар. генеративен дизайн, изкуствен интелект, машинно
самообучение, облачни услуги, Big Data,
интеграция с Internet of Things и т.н.

Развитие в сегмента
Усъвършенстваният софтуер за
инженерно проектиране в модерната индустрия позволява на разработчиците да събират, обработват и
интерпретират по-големи обеми и
повече типове данни за физическите
свойства на обектите и да ги използват в различни технологични формати на най-удобното за тях устройство – персонален компютър, таблет и дори смартфон. Комплексни
решения за моделиране и симулация
са част от инструментариума на
всички популярни CAD платформи за
компютърно асистирано проектиране, включително методи като динамика на флуидите (CFD) и анализ на

крайните елементи (FEA). Индустриални фирми и предприятия от всякакъв мащаб днес използват CAD
технологии в разработката и производството на своите продукти, а
ползите, които те им носят, са
многобройни. С помощта на софтуер за компютърно проектиране, моделиране и симулация и най-малобройният проектантски екип може да се
възползва от многократно по-големи
възможности по отношение на капацитета и обема на работа, присъщи
в миналото само на многочислените
инженерни отдели на водещите компании на глобалния пазар. В допълнение компютърно генерираните дизайни са в пъти по-ефективни в разходен аспект, а последните технологични иновации достигат до проектантите с всеки следващ ъпдейт
на съответния софтуерен продукт.
Основната роля на решенията за
моделиране и симулация от въвежда-
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нето им в инженерното проектиране до днес остава
непроменена. Те създават условия за проверка дали дадени спецификации в дизайна са постигнати посредством
виртуални вместо реални, физически експерименти. Използването на виртуални прототипи значително съкращава етапа на проектиране и редуцира общите разходи
по дизайна. В допълнение разработчиците получават незабавна обратна връзка за потенциалния ефект от всяко
инженерно решение и дори от най-минималната промяна
в първоначалните параметри. В резултат е налице много
по-цялостно изследване на всички възможни алтернативи
с цел постигане на оптималния дизайн съгласно поставената задача. Симулацията е от ключово значение при проектирането на т. нар. мултидисциплинарни системи, които включват разнообразни компоненти, базирани на различни физични и технологични принципи, например механични, електрически, микропроцесорни (embedded) средства за управление и др.

Функционален обхват
Моделирането и симулацията в инженерното проектиране се извършват посредством комбинации от вече
достъпни софтуерни технологии и средства за визуализация. Част от функционалния арсенал на CAD платформите днес са иновации като виртуална и добавена реалност, изкуствен интелект, извличане на знания от данни (т. нар. data mining), бързо прототипиране и др. Тези
решения се използват в редица приложни области, включително машиностроенето, строителния и космическия
сектор, минното дело и дори фармацевтичната промишленост.
Сред базовите функции на решенията за инженерно
моделиране и симулация е още интеграцията между процесите на проектиране и производство. Това се осъществява най-общо по три основни направления. Първото
е свързано с генериране и презентиране на потенциални
решения на различни инженерни задачи чрез задълбочено
изследване на контекстуални фактори, които влияят
върху процеса на проектиране, и свеждането им до вниманието на различни групи участници в проекта с цел
откриване на оптималната конструкция. Второто
включва интерпретиране на различни физически свойства на обектите на проектиране и разработката на
ефективни решения на потенциални проблеми във фазата на производство. Третото обхваща свободно комбиниране на различни технологии и компоненти във виртуална среда с оглед изследване на възможните ограничения по отношение на приложимостта, прецизността и
ефективността на разработвания продукт или система. На база тези ключови функции на инструментите за
моделиране и симулация дизайнерите могат адекватно
да осъществяват оценка и валидиране на инженерните
проекти, да създават иновативни комбинации от компоненти и технологии и да реализират своеобразен „диалог“ между технологични достижения в различни дисциплинарни области (т. нар. design conversations).

(Product Lifecycle Management) инструментите и CAM
софтуера като технологии от ключова значимост за
съвременната индустрия. Сред иновациите, които маркетолозите изтъкват като фундаментални за по-нататъшното развитие на инженерното проектиране, са
още: т. нар. едновременен инженеринг (concurrent
engineering), сградното информационно моделиране, визуализирането в реално време (advanced real time
rendering), мобилните и облачните CAD платформи, добавената и виртуалната реалност, триизмерното принтиране, CAD софтуерът с отворен код, „pay-as-you-go“
бизнес моделите и др.
Популярно решение за инженерния анализ в различни
сфери на индустрията са т. нар. live платформи за симулация, чрез които проектантите могат да започнат
оценка на ефикасността на даден проект още в най-ранната му фаза, без да е необходимо да са завършени фазите на анализ и прототипиране. Виртуалните среди за
моделиране и симулация „на живо“ сега позволяват много
по-голяма свобода още при най-базовата концепция на
дизайна, например при избора на материали.
През последните няколко години все по-популярно
става и т. нар. модел базирано дефиниране на инженерните проекти, при което периодът от фаза проектиране през реално производство до инспекция на готовите
изделия може да бъде съкратен с над 70%.
Свободата, която компютърното проектиране осигурява, вече се простира отвъд сложните хардуерни
архитектури и „тежките“ софтуерни платформи. С
помощта на облачни и мобилни услуги инженерите могат сами да правят свои приложения за моделиране и
симулация, които на модулен принцип да насочват към

Съвременни тенденции
Водещите тенденции в развитието на компютърния
дизайн непрекъснато са плод на задълбочено изследване
от страна на пазарните анализатори в бранша. Някои
от последните маркетингови проучвания в областта са
фокусирани върху триизмерното моделиране, 2D чертежите, PDM платформите за управление на данни за продукта, симулацията и компютърния инженеринг, PLM
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различните роли в екипа си – анализатори, тестови специалисти, специалисти по качеството и т. н. Мобилният интерфейс позволява лесна
и бърза промяна на параметрите от
членовете на екипа със съответната оторизация, като на базата на
вътрешна йерархия различните експерти могат да работят независимо по отделни модули от проекта.
Приложенията за симулация от този
тип разчитат на детайлно моделиране на конструкцията, като комплексните изчисления се извършват
автоматично извън полезрението на
потребителя. Това означава, че не е
необходимо всеки проектант, който
работи с подобен продукт, да бъде
специалист по всички обхванати в
проекта дисциплини, за да може
пълноценно да се възползва от инструментите за симулация и моделиране.

Роля на симулацията в
продуктовия дизайн
Експертите са единодушни, че на
колкото по ранен етап от компютърното проектиране се внедрят технологии за цифрова симулация, толкова по-оптимизирани са цялостният процес и крайният резултат, необходими са по-малък брой физически прототипи, което значително
съкращава периода за достигане на
продукта до пазара. Съвременните
средства за симулация са в състояние да пресъздадат даден дизайн
толкова реалистично, колкото е необходимо за целите на проекта. Поведението на виртуалния модел в
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рамките на симулационната среда
може да се счита за напълно правдоподобна прогноза за реалното му
функциониране. Симулацията отчита всички необходими физични феномени и физически характеристики,
релевантни спрямо даден аспект на
дизайна, и може напълно реалистично и превантивно да дефинира и
възпроизведе взаимовръзките между
проектирания обект и останалите
елементи на реалния свят. Степента на прецизност, осигурена от детайлния мултидисциплинарен анализ,
на който бива подложен обектът във
фазата на моделиране и симулация,
кореспондира с броя и дълбочината
на изследваните фактори и променливи. Основно предимство на виртуалната симулация е, че тя е способна
да извлече информация дори от тестови сценарии, които в реална среда биха били твърде скъпи, опасни и
дори невъзможни за провеждане. Пример са космическите симулации, инженерните решения, предназначени
за тежки индустриални условия, както и моделите в умален или уголемен мащаб. С помощта на инструменти за симулация съвременните
проектанти могат смело да експериментират с възможностите за
олекотяване на изделията, внедряването на иновативни технологии,
генеративния дизайн и др.

Предимства на 3D CAD
моделирането
Триизмерното CAD моделиране е
сред водещите тенденции в модерното машиностроене през последни-

те няколко години, отчитат специалистите. За все по-масовото популяризиране на тази иновация има
редица причини, сред които са усъвършенстваното качество на дизайна
и широкообхватната платформа –
един стандартен 3D CAD софтуерен
пакет включва над 700 хил. шаблона
за моделиране на различни механични компоненти.
Друго предимство на триизмерното моделиране е улесненото документиране на процеса по проектиране на дадено изделие. Тук отпада
необходимостта от време- и трудоемко ръчно чертане и описване на
разнородните технически спецификации с отделните аспекти на изделието. Автоматизираното софтуерно проектиране елиминира и риска от човешка грешка при изчисленията, пропуски и недоглеждане на
критични за конструкцията параметри. От огромна полза за проектантите са предварително дефинираните модули за документиране и
шаблони за попълване с необходимата информация – размери, геометрични особености, материални спецификации, прогнозни разходи и др.
Сред ползите за компаниите, които инвестират в CAD платформи за
3D моделиране, е и фактът, че компютърно генерираните дизайни са
съвместими с всички приложими
международни стандарти – BSI, ANSI,
DIN, CSN, GB, ISO, GOST и т.н. 3D CAD
софтуерът осигурява и подобрена
визуализация за потребителите в
сравнение с по-ранните поколения
продукти за компютърно моделиране. Проектираните механични компоненти могат да бъдат виртуално
пресъздадени във всички три измерения и дори анимирани с цел демонстрация на работата или поведението
им в реална среда. Триизмерната
графика може да визуализира още на
фаза дизайн и най-сложните свойства и характеристики на изделието. Така за разработката на даден
продукт например може да бъде осигурено финансиране много преди проектът да достигне етапа на прототипиране и производството на физически мостри, тъй като виртуалното моделиране напълно реалистично може да покаже функционалността и предимствата му. Не на последно място, 3D CAD моделирането
позволява и запазване на проекти в
различни етапи, които да бъдат подновявани или използвани за референция в бъдеще, без да е необходимо да
се започва от нулата.
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Развойна дейност и реверсивен
инженеринг с Altair HyperWorksТМТМ
ТМ
и Altair RADIOSS
Инженерeн симулационeн анализ с
Altair - неразделна част от съвременното дигитално прототипиране на мултидисциплинарни технически предизвикателства
Синергията на научен и индустриален опит, обединена с многогодишна интеграция в различни среди, позволява на
ГосВик, официален представител на
Altair за България, да постигне уникално
разбиране на заобикалящия ни свят и да
предложи иновативни решения от редица отрасли като авиационния и аерокосмическия сектор, самолето- и автомобилостроенето или отбранителната индустрия за всяка една техническа или научна задача. Благодарение на мултидисциплинарния подход към новите предизвикателства, непрекъснатата ни амбиция да се развиваме и натрупания ни
развоен опит с водещи автомобилни производители от региона на Щутгарт и
Мюнхен, екипът на ГосВик може да предостави на заинтересовани в България не
само необходимия за решаване на технически проблеми Altair софтуер, като
SimLabTM, HyperWorksTM и RADIOSSTM , но
и цялостна методика за оптималното му
интегриране в процеса на развойна или
научна дейност, включително и реверсивно инженерство.

Предизвикателството
Целта пред всеки един инженер, ръководител на проект и екип е постигането на оптимални резултати за минимално време с разумна себестойност. В
практиката това означава често, че
инженерът е принуден да ползва няколко софтуерни продукта с индивидуална
логика за работа с тях или необходимост
от повече експерти, които владеят различни продукти. В първия вариант съответният инженер трябва да има познания за работа в различни области на
анализ като FEA (FEM), CFD, електромагнетизъм или други, което често се
оказва неприложимо в практиката. При
втория вариант по-големият брой инженери в екипа води автоматично до повишаване на разходите. Оптимално решение е вариантът, при който малко на
брой експерти ползват за инженерен
анализ мултидисциплинарни софтуерни
продукти с идентична логика на работа
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с тях и позволяващи да се решават с
висока точност комплексни технически
предизвикателства.

Решението на Altair
Altair предлага специализирани софтуерни приложения с идентичен или близък
по логика работен интерфейс, включваща термичен, флуиден (CFD), структурен анализ (FEM), електромагнетизъм,
динамика, производство и др. По този
начин е възможно извършване на инженерен симулационен анализи на удар,
включително и при скорости над 10.000
m/s, пластични и еластични деформации, анализ на щетите върху човешки
модел вследствие на удара, вътрешна и
външна балистика, преминаване на куршум през твърдо тяло и флуиди, взрив
във водна среда, детонация на мина и
разпространяване на ударна вълна, кумулативни заряди и въздействието им
върху прегради, деформация на различни
структури на летателни апарати или
бронирани превозни средства, тъкани с
GFK и арамид за бронежилетки и др.

Примери от практиката с
Altair RADIOSSTM
Автомобилостроене - Crash инженерен симулационен анализ, възпроизвеждащ удар на превозно средство, активиране на въздушна възглавница, ускоряване на човешки модел, който е предварително фиксиран с колан към седалка.
Целта на изследването е извършване на
анализ изпитване за сертификация на
превозни средства и установяване на
нанесени щети върху човешкия модел, деформация на каросерията и функционалност на въздушната възглавница.

Отбранителна индустрия - Бронирана машина, кинетичен анализ на нивото на защита при взрив на мина, съответстващ на NATO AEP-55 vol.1 STANAG,
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Level 4. Частта на бронираното превозно средство, която е подложена на
въздействие от експлозията, се моделира с висока точност.

Мултидисциплинарен подход
за висока точност
В съвременната развойна дейност се
наблюдава непрекъснато повишаване на
изискванията относно точността на
постигнатите с помощта на инженерен
симулационен анализ резултати. Това
обуславя необходимостта от прилагане
на мултидисциплинарен подход и често
налага комбинирането на различни типове софтуерни продукти за извършване на
структурен, термичен и флуиден анализ
в рамките на едно изследване. С повече от
30 години опит и присъствие в почти
всички промишлени отрасли, софтуерните продукти на Altair отговарят изцяло
на съвременните предизвикателства,
изисквания за висока точност и предлагат уникална система за лицензиране,
която осигурява едновременен достъп до
множество софтуерни продукти, без да
се изисква допълнително заплащане за
това. Благодарение на опита на членове
от екипа на ГосВик, като Виктор Стоянов, докторант в областта на инженерни симулации, аерокосмически инж. от
Университет Щутгарт и о.р. в направление авиационно въоръжение, както и
експерт Виолетка Денчева. Altair софтуерни продукти вече са предоставени на
научно-техническия институт към Министерството на отбраната и водещи
технически университети. До момента
са проведени обучения на представители
от академичния състав към пет научни
организации.

Info@gosvik.com, www.gosvik.com
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Отрезни машини
О

трезното оборудване намира широко приложение в съвременната металообработка и по-специално – в производството на метални профили, тръби, метални конструкции и т. н. Ръчни, полуавтоматични и изцяло автоматизирани
отрезни машини се използват за
нарязване на заготовки с необходимата дължина, за изрязване на прости контури в листов метал, както и за отстраняване на излишен
материал от полуготови метални
изделия преди последващата им
механична обработка. В зависимост
от метода на рязане, конструкцията, вида на използвания инструмент и приложението отрезните
машини се подразделят на лентоотрезни (оборудвани с режеща лента
или лентов трион), дискоотрезни (с
режещ диск) и ъглоотрезни (с подобно на ножица отрезно устройство).
Според типа задвижване отрезното
оборудване може да бъде механично,
електромеханично и хидравлично, а
според конструкцията – вертикално и хоризонтално, с наклонена или
паралелна рама (падащо рамо), колонно и др. Отрезните машини обикновено позволяват както перпендикулярно рязане, така и рязане под различни ъгли, които могат прецизно да
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се настройват спрямо предназначението.

Конструктивни
особености
Намаляването на размера на
плътни и кухи метални детайли,
тръби и профили обикновено е стандартна стъпка преди последващата
им механична обработка, заваряване,
коване и/или други формоизменящи
операции. Отрезното оборудване
прави възможно напречното, а при
някои модели – и надлъжното разряз-

ване на заготовките. Възможно е
рязането както на единични детайли, така и на цели снопове. Подходящи за обработка посредством отрезно оборудване са различни цветни метали, неръждаема и легирана
стомана, чугун и др. С напредъка на
технологиите в сегмента стават
достъпни за рязане материали с все
по-голяма твърдост. Новостите в
областта са свързани с повишаване
на степента на автоматизация и
производителността, контрол на
вибрациите, подобряване на точнос-
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тта, интегриране на цифрови управления и интелигентни функции за
програмиране и мониторинг на работните параметри.
Отрезните ленти и дискове са
снабдени с последователност от
режещи зъби и обикновено са изработени от въглеродна стомана, биметална или карбидна сплав. В зависимост от конструкцията на машината и вида на подаващото устройство е възможно подаване на материала към отрезната лента/диск или
обратното. Посредством управление на посоката на рязане могат да
бъдат правени прави или прости
нелинейни срезове в метала. Важен
параметър при отрезните операции
е ширината на среза, която обикновено е приблизително равна на дебелината на отрезната лента или
диск. За тази цел отрезните устройства се произвеждат колкото е
възможно по-тънки, но с адекватна
якост и издръжливост и съответната подготовка на режещите зъбци,
наппример закаляване.
В съвременната металообработка се използват различни типове
отрезни машини – гравитачни (с
ръчно управление), предназначени
предимно за малки цехове и работилници, полуавтоматични – за малки и
средни предприятия, както и високоефективни автомати, проектирани
за масовото производство в големи
предприятия. Автоматичните лентроотрезни машини от своя страна
се подразделят на рамови, при които отрезната лента е закрепена
статично на подвижно рамо, което
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се подава към материала най-често
с помощта на хидравличен механизъм) и колонни. Използваните в
съвременната металообработка
двуколонни лентоотрезни машини за
право рязане се отличават със солидна конструкция и водене на рамото
на линейни направляващи, като самото рамо с лентовия трион може да
реже в една посока (например от ляво
надясно) или и в двете посоки.

Видове отрезни машини
Различните видове отрезни машини на пазара като цяло извършват
една и съща група операции, но варират в широки граници по своята
конструкция, мощност, производителност, степен на автоматизация
и приложение.
Лентовите триони с падащо рамо
(или рамови лентоотрезни машини)
са сред най-използваните представители на сегмента, като напълно автоматичните версии основателно
попадат в категорията на металообработващите машини. При тях
целият процес от подаването на
материала през стружкоотвеждането, смазването и охлаждането до
разтоварването на заготовката и
транспортирането й към следващия
етап на обработка може да бъде
напълно автономен и да не изисква
намесата на оператор. Традиционно
лентовите триони са използвани за
намаляване на дължината на тръби,
профили и детайли и грубо контрурно рязане, но днешните високоточни машини са способни на голяма
ефективност и прецизност в из-

вършването и на някои допълнителни операции.
За разлика от лентовите ножовки, при които по-голям брой зъбци на
триона са едновременно в контакт
със заготовката, тук само няколко
навлизат в материала, докато не
бъдат заместени от следващите
няколко. Предимство на този метод
е, че зъбците, които в момента не се
използват, междувременно се охлаждат. Износването е разпределено
между голям брой режещи зъби, което осигурява дълъг сервизен живот
на инструмента. Средната ширина
на среза при единично движение на
триона в материала е около 1,5 mm.
В сравнение с колонните лентоотрезни машини, тези с падащо рамо традиционно са по-скъпи, но са способни
на по-високи работни скорости благодарение на възможностите за рязане в непрекъснат режим.
Голямо предимство на рамовите
лентови триони е възможността им
за контурно рязане, с което могат
да бъдат изработвани прости детайли с минимална загуба на материал под формата на стружки. Някои
модели са оборудвани с хидравлично
проследяващо устройство. Възможно е изрязването на заготовки с размери, по-големи дори от тези на самата машина. При този тип оборудване няма ограничения в дължината,
ъгъла и посоката на среза.
Колонните лентоотрезни машини
са автомати, които работят на
принципа на познатите ни механични лентови ножовки за метал. Конструкцията им най-често включва
две колони, между които режещото
рамо обикновено се води на линейни
направляващи. Възможно е рязането
както на индивидуални заготовки,
така и на цели снопове, като не е
необходимо оператор да наблюдава
процеса, тъй като съвременните
модели разполагат с функции за автоматично приключване на работния цикъл при финиширане на отрезната операция.
С оглед осигуряване на лесно и
безпроблемно рязане и по-дълъг сервизен живот на инструмента традиционно този тип машини режат
със смазочен флуид. Конструкцията
на машините от сегмента може да
включва колянов механизъм, който
повдига ножовката при рязане само
в едната посока, за да се избегне
изхабяване на режещите зъбци по
време на обратния ход. Възвратнопостъпателното движение може да
извършва рязане и в двете посоки.
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менти. Ъглоотрезни операции се
прилагат и на листов метал при
огъване и формоване.

Експлоатационни
особености

Средната ширина на среза е около
3 mm. Отрезната лента може да
бъде задвижвана от хидравличен цилиндър, свързващ основата с режещото рамо. Това предотвратява бързото износване на режещите зъбци и
осигурява дълъг експлоатационен
живот на инструмента.
Дискоотрезните машини са предназначени за извършване на същите
операции като лентоотрезните, но
режещият инструмент е под формата на диск със заострени зъбци. Оборудването от този тип позволява
обработката на тръби и детайли с
широк диапазон от диаметри и дебелини, както кухи, така и плътни
заготовки. По принципа си на действие големите автоматични дискоотрезни машини, използвани в
металообработката, са подобни на
настолните и ръчни циркуляри, но се
отличават с доста по-голям диаметър на режещия диск, много повисока мощност и производителност. В зависимост от приложението могат да работят със или без
смазочно-охлаждащи течности. Средната ширина на среза при този тип
машини е около 6 mm.
Изцяло автоматичните отрезни
машини с ЦПУ могат да бъдат програмирани да режат заготовки с
широк набор от дължини и размери.
Сред предимствата им са висока
работна скорост, ефективност, прецизност и надеждност, които ги
правят подходящи за масовото производство. Вертикалните модели са
най популярни в практиката. Те бързо
и автоматизирано нарязват тръби,
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профили и заготовки за метални конструкции и отрязват ненужните
излишъци от материал. Конструкцията им включва автоматично подаващо устройство, както и разтоварващ механизъм. Програмирането на
желаната дължина на заготовката,
броя рязания или размерите на излишъка, който трябва да бъде отстранен, става бързо и лесно посредством панел за управление, позициониран на безопасно и удобно за оператора място. Паметта за управление на машината позволява съхранението, избора и изпълнението на
множество различни програми. Така
времето за настройка и производствените цикли се съкращават, което прави метода значително поефективен и икономичен.
Ъглоотрезните машини традиционно функционират подобно на щанцовъчни машини, пробивни преси или
ножици, които формоват и изрязват
заготовки от различни метали под
ъгъл. Посредством такова оборудване могат да бъдат направени вертикални разрези в тръби или листов
материал. Ъгловият жлеб или срез,
който се образува при операцията,
винаги е навътре от ръба на материала и под даден ъгъл – прецизно
измерен в зависимост от приложението. Обикновено вертикалният
срез остава перпендикулярен на ръба
на детайла.
Популярно приложение на ъглоотрезните машини е изрязването на
вдлъбнати или изпъкнали елементи,
които да бъдат заварявани един за
друг при съединяване на тръбни сег-

Изборът на отрезна лента зависи до голяма степен от това какъв
тип материал и в какъв обем ще бъде
обработван. Лентите от въглеродна стомана се отличават с изцяло
закалени зъбци и мека долна част на
острието. Достъпни са в широк
асортимент от ширини, дължини,
дебелини и ъгли на скосеност на
зъбците. При инструментите от
въглеродна легирана стомана както
зъбците, така и задната част на
лентата са закалени. При тях е налице повишена якост на опън, като по
този начин точността на рязане
значително се подобрява. Подходящи
са за контурно рязане.
Остриетата от бързорезна и биметална стомана се използват основно за високопроизводителни приложения и големи натоварвания. При
тях износването е много малко, а
способността им да издържат на
нагряване – голяма. Отличават се с
възможности за бързо рязане,
дълготраен живот и висока прецизност.
При работата си лентоотрезните машини генерират голямо количество топлина. Тя се концентира в
няколко точки – в зоната на контакт
между зъбците и материала и по
дължината на среза (около 10% от
общото количество топлинна енергия), по режещия ръб (около 30%) и по
равнината на срязване при стружкообразуването (приблизително 60%).
За да се отведе тази топлина извън
работната зона се използват специални смазочно-охлаждащи течности,
които предотвратяват омекването
и затъпяването на закалените режещи зъбци на лентовия трион. Охлаждащият флуид разсейва произведената топлинна енергия към основата
на всеки зъб, намалява триенето
между стружките и режещите ръбове и възпрепятства износването на
отрезната лента. Допълнителни
функции са недопускане натрупването на метални частици по ръбовете на триона, които да влошат
ефективността му на рязане, както
и отвеждане на стружките извън
работната зона. Смазочно-охлаждащите решения могат да бъдат чисти масла без добавки, разтворими
масла или синтетични системи на
базата на химикали и вода.
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фирмена публикация

Високопроизводителни отрезни
машини TRENNJAEGER
Хофман Консулт предлага успешно на българския пазар лентоотрезни и дискоотрезни машини за метал с утвърдената немска марка
TRENNJAEGER, синоним за качествo
и надеждност. Днес търговската
марка TRENNJAEGER e част от портфолиото на Maschinen Wagner
Werкgzeugmaschinen, фирма залагаща на над 50 годишен опит в областта на металообработката, предлагаща голяма гама универсални и CNC
стругови, фрезови и шлифовални машини.
Дискоотрезните машини от серия SPA HM на TRENNJAEGER са с
управление Siemens и предлагат множество технически предимства,
сред които:
• Масивен двойнозаключващ редуктор без луфт на лагеруването с
наклонени закалени шлифовани зъбни колела, движещи се в маслена вана;
• Контрол на нивото на маслото;
• Стабилизатори на режещия
диск, разположени от двете му
страни;
• Система за минимално смазване с контрол на ниво и обратно връ-
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щане на смазочно-охлаждащите
течности за дълъг експлоатационен
живот и висока производителност.
Точността на среза е от порядъка на ±5/100 mm на 100 mm диаметър в зависимост от допуска за дължина ±2/10 mm, отнасящ се за дължина 300mm на отрязваното парче
е при средна повторяемост 96%. Управлението е с автоматичен контрол на електрозахранването на главния мотор, с настройка за ограничение за контрол на диска на рязане
и задаване на ползването му в m2,
както и автоматично изчисляване
на циклите за презаточване или смяна на диска.
Машините разполагат с база
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данни за 9 групи материали за рязане, позволяваща изчисляване на скоростта на рязане и подаването при
оптимален режещ диск. Отклонения
при специфични обработки биха могли да бъдат задавани от оператора
на машината. Базата данни подлежи на допълване чрез Siemens
Control.
Машините от серията SPA HM
са идеален пример за оптимално съотношение качество/цена - база за
успеха на всеки производител. На качеството на отрезните машини с
марката TRENNJAEGER залагат реномирани български производители
като М+С Хидравлика, Пневматика-Феникс, София Мед и др.
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Циркуляри за
металообработка
Ц

иркулярните триони могат да
се използват за обработка на различни видове материали, като пригодността за даден тип материал найвече зависи от вида на използвания
режещ диск. Разнообразието от потребности е довело до предлагането на широка гама от разновидности и модели. По-голямата част от
циркулярните триони се захранват
с електричество, но има и бензинови варианти, и дори някои хидравлични модели. Най-разпространени са
електрическите устройства, като
захранването може да бъде осигурено с кабел или акумулатор. По отношение на мобилността те най-общо
се делят на стационарни, настолни
и ръчни уреди. Както при другите металорежещи инструменти, така и
при циркулярите освен функционалност и производителност, много
важен аргумент в избора на инструмент са характеристиките, свързани с безопасността на оборудването и неговата ергономия.

Основни видове циркуляри
Циркулярните триони най-общо се
делят на ръчни, настолни и стационарни. Конкретният модел трябва да
бъде съобразен с потребностите.
Стационарните варианти се прилагат най-често в производствени
дейности. Обработваният детайл
може да бъде здраво закрепен и да не
се допусне разместване при работа.
Този тип циркуляри се характеризират с мотори с голяма мощност и
висока надеждност.
Настолните и ръчните циркуляри
са подходящи инструменти при рязане на по-фини детайли. Те са лесно
преносими и позволяват прецизно
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изпълнение и оформяне на обработваните детайли с висока точност.
Дълбочината на разреза зависи от
размера на машината и диска. Циркулярите с по-малки размери се използват за по-прецизни приложения. За
сметка на това дълбочината на разреза е по-малка.
Листовият материал се нарязва
и разкроява на големи стационарни
циркуляри. Те могат да бъдат вертикални или хоризонтални. Обикновено
вертикалните циркулярни триони
заемат по-малко пространство. Хоризонталните циркуляри представляват големи настолни машини с
плъзгаща се подаваща релса, която
прокарва материала през острието.
Настолните триони без плъзгаща се
релса също могат да режат листове.
При вертикалните триони дискът
преминава през късата страна на
листа, т.нар. напречно рязане. За
рязане по дължина при по-нискобюджетните варианти потребителят

трябва да подава материала към
диска, докато при по-скъпите модели трионът се движи през неподвижния материал.
Потопяемите циркуляри се използват, когато спецификата на работа изисква рязането да може да започне от всяка точка на обработвания материал. При тях се използва
направляваща релса за прави разрези.
За извършване на рязане с настолен циркуляр, режещ под ъгъл, трябва да се зададе ъгъл на наклон на
режещия диск спрямо равнината на
рязане. Циркулярите с направляваща
релса от този вид дават възможност дискът да се придвижва в хоризонтална и вертикална посока.

Основни характеристики
на режещия диск
Изборът на режещ диск зависи от
характеристиките на материала,
който подлежи на обработка, конкретното приложение, интензивнос-
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тта на използване и набор от други
параметри.
В състава на режещите дискове
влизат основно два вида материал –
стомана и карбид. Един от найтвърдите и най-надеждните материали, използвани в изработката на
върхове на зъби за режещи дискове, е
карбидът. Висококачествените дискове се характеризират с върхове,
направени от микрозърнест карбид.
Той има отлични показатели на издръжливост при подлагане на механично натоварване, удар, деформация, високи температури, корозия и
високо налягане. Дисковете със зъби
с карбиден връх издържат до 10 пъти
по-дълго от обикновените стоманени дискове. Карбидните зъби са изградени от волфрамов карбид, който
образува твърдата фаза със съотношение между 70 и 97%, и кобалт,
който служи като свързващо вещество в съотношение между 3 и 27%,
както и малки части други видове
карбид: титанов, танталов или ниобиев.
Дисковете могат да бъдат направени изцяло от твърда бързорезна
стомана (HSS). Това може да бъде
инструментална стомана М2 или
М35, легирана с добавяне на кобалт.
Твърдите режещи дискове преминават термообработка и се закаляват
до 64/65 HRC за приложения за рязане на черни метали и 58/60 HRC за
приложения за рязане на цветни метали. Тази висока твърдост придава на режещите ръбове на зъбите
висока устойчивост на топлина и
износване. Повишената твърдост
обаче прави дисковете чупливи и не
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много устойчиви на удар. За производството на висококачествен диск
от бързорезна стомана е необходимо да се започне с подлагане на материала на опън. Дисковете трябва
да се закалят в преса, за да се предотврати изкривяването им. Бързорезните дискове обикновено са със
скосен режещ ръб, за да се улесни
почистването по време на процеса.
Дисковете от бързорезна стомана
могат да се използват за рязане на
различни видове метал и разнообразни профили, включително: тръби,
структурни профили, заготовки,
пръти, блокове, отливки, кован метал и др. Те могат да са третирани
и със специални устойчиви на износване покрития като титанов нитрид (TiN) или титан-алуминиев нитрид (TiAlN), или покритие от железен
оксид.
При режещите дискове с върхове
от волфрамов карбид (TCT) тялото
на диска е изработено от легирана
стомана, а на върховете на зъбите
са споени вложки от волфрамов карбид. Самият диск обикновено е направен от устойчива на износване сплав
като хром-ванадиева стомана, термично обработена до 38/42 HRC.
Върховете от волфрамов карбид
могат да работят при много по-високи температури от твърдите
бързорезни дискове, следователно
режещите дискове с TCT върхове
обикновено работят с много по-високи повърхностни скорости. Това
позволява дисковете с карбидни
върхове да режат по-бързо и все пак
да поддържат приемливо натоварване на зъб. Те обикновено се използ-
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ват за рязане на сплави на цветни
метали, но през последните 10 години са придобили значителна популярност за приложения за рязане на черни метали. Вложките от волфрамов
карбид са изключително твърди
(98 HRC) и имат много дълъг период
на износване. Те обаче са по-малко
устойчиви на удар от твърдата
бързорезна стомана. Всяка вибрация
по време на процеса на рязане може
сериозно да увреди зъбите.
Карбидните зъби се спояват към
стоманеното тяло на диска. По този
начин се гарантира дълъг експлоатационен живот на режещия диск и
неизменно висока производителност
в широк спектър от приложения благодарение на твърдите карбидни
зърна, които са в основата на механизма на рязане.
Стъпката на зъбите и конструкцията на избрания диск също варират в зависимост от дебелината на
метала. По-тънкият материал трябва да се реже с дискове с по-голям
брой зъби, докато за по-дебели детайли, необходимият брой зъби намаля-
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ва. На опаковката на режещия диск
трябва да е посочено за какъв материал и дебелина е подходящ той.
Съгласно добрите съвременни практики острието се изрязва лазерно от
стомана с висока якост. Лазерното
рязане на стомана е не само изключително прецизно, но позволява рязане
на стомани с висока якост, без да се
натоварва материалът на плочата
по време на рязане. По този начин
полученото острие е напълно чисто
и много по-устойчиво на деформация.
Ако е необходимо, при рязането се
премахват отклонения на равнината,
т.е. издатини или вдлъбнатини, така
че аксиалното биене на циркулярния
диск да не надминава допустимите
стойности. След това централният
отвор се шлифова, за да се напасне
острието точно на циркуляра и да се
постигне перфектна концентричност по време на въртене. Гнездата
за карбидните зъби също се шлифоват, за да се гарантира, че карбидните върхове прилягат перфектно, осигурявайки подходящи условия за здраво спояване.
Процесът на обработка в определени случаи може да се извършва с
помощта на ъглошлайф. При този
тип рязане се използват карбофлексови дискове. Те са съставени от
абразивни зърна, които извършват
рязането, и материал, свързващ абразива. Процентното съотношение
между абразивните зърна, свързващия материал и разстоянието между тях определя структурата на
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диска. Типът абразив, от който се
изгражда дискът, се избира въз основа на начина на взаимодействие с
обработвания материал. Идеалният
абразив има способността да остава остър. В процеса на работа целостта на абразивните зърна се нарушава, което на свой ред създава нови
режещи ръбове.

Иновации в технологията
на металорежещите
дискове
За да се постигне опростен и изчистен дизайн на един циркулярен
диск, всъщност трябва да се измине
дълъг път на решаване на сложни
технически задачи. Всеки отделен
вид режещ диск е проектиран, за да
постигне определен вид срез. За
тази цел се изисква внимателен анализ и преценка на това какви трябва
да бъдат предният ъгъл и ъгълът на
скосяване на зъба, геометрията на
стружкоотвеждащия канал, местоположението на прорезите за редуциране на шума и дебелината на самото острие и т.н.
Експертната проектантска работа е създала много сполучливи решения в конструкцията на режещите
дискове, като например антивибрационния дизайн. Намаляването на
вибрациите при рязане удължава
живота на диска и подобрява прецизността на рязане, благодарение на
което нуждата от стабилизатори
отпада. Към някои модели са добавени фини S-образни прорези върху

повърхността на диска, които спомагат за намаляване на шума и
същевременно регулират температурното разширение и свиване на
метала вследствие на генерираната
топлина по време на рязане.
Процесът на производство на
висококачествени режещи дискове за
метал включва обработка чрез прецизни автоматизирани CNC машини
до ниво финишна обработка. Напредналите технологии и прецизността
на тези машини осигуряват консистентност на качеството на произведените дискове, като същевременно дават възможност за ефективен
контрол на това качество.
При рязането на материали се генерира висока температура, която
може да има отрицателно въздействие върху среза и детайла, както и
да съкрати експлоатационния живот
на инструмента. В практиката широко се прилага охлаждащ флуид в
зоната на рязане, като той се насочва през канали във вътрешността на
инструмента. Въпреки че този процес се използва успешно при стругове, фрези, шлифоващи машини и пробивни инструменти, дълго време се
търсеше ефективен способ за вграждане на вътрешна система за охлаждане, която специално да допринася за
ефективното рязане на детайли, изработени от високолегирани неръждаеми стомани, на сплави на титанова или на никелова основа.
Благодарение на едно ново технологично решение вече се изработват
режещи дискове с интегрирани канали за охлаждане. Идеята за адаптиране на вътрешните системи за
охлаждане към циркулярните триони
има огромен потенциал и среща голям интерес в индустрията. Тази
иновация вече среща одобрението на
компаниите, крайни потребители,
които използват високоякостни
неръждаеми стомани. Използването
на охлаждащ флуид директно в областта на рязане не само осигурява
смазване в процеса на рязане, но и
отнема топлината, което означава,
че може да се постига по-голяма
продължителност на рязане и преди
всичко по-висока скорост. Това значително увеличава производителността. За крайните потребители
тази технология намалява допълнителните разходи и въздействието
върху околната среда. Очаква се разработената система в близко бъдеще да навлезе в етап на серийно
производство.
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Опаковане с
картон и велпапе
П

рогнозите сочат, че за периода 2021 до 2026 г. световният пазар на опаковки от хартия ще регистрира комбиниран годишен темп на
растеж от 4,1%, като в частност
само за опаковките от велпапе
темпът на растеж се очаква да нарасне с 8,1%.
Опаковките от хартия са универсален и икономически ефективен избор за защита, съхранение и транспортиране на широка гама от продукти. Те могат лесно да бъдат персонализирани, за да отговорят на
нуждите на всеки клиент и изискванията, специфични за продукта. Качествата, които притежават,
като малко тегло, биоразградимост
и възможност за рециклиране са все
по-високо ценени предимства, поради които делът на хартията на
пазара за материали за опаковане
нараства.

Фактори, влияещи на
пазарните позиции
Нарастващата степен на съзнателност у потребителите относно
устойчивите опаковки, както и
строгите разпоредби с оглед опазване на околната среда в световен
мащаб относно използването на устойчиви и природосъобразни опаковъчни продукти, са ключови фактори, движещи съвременния пазар на
хартиени опаковки. Бързият растеж
в онлайн пазаруването и доставките подхранват растежа на пазарните позиции на опаковките от картон и велпапе.
Екологичните решения за опаковане от изключение вече са добили
тежест на норма за компаниите в
сферата на опаковането по целия
свят. Дълбоката промяна в корпоративните стандарти, правителстве-
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ните политики, международните
търговски споразумения и разпоредбите, а не на последно място и предпочитанията и убежденията на потребителите, доведоха до промяна
на парадигмата в посока към екологичните решения.
Основните предизвикателства,
пред които е изправен пазарът на
опаковки от велпапе и картон, са
свързани с опаковането на твърде
тежки продукти с хартия, в резултат на което в индустриалното
опаковане се налагат материали
като полимери и метали. Освен това
обезлесяването за придобиване на
суровини и отделянето на диоксини
по време на производството на хартия предизвикват опасения за околната среда. Тези фактори от една
страна забавят растежа на пазара
на хартиени опаковки, но далеч не са
обезнадеждаващи, тъй като в посока на тяхното решаване се работи
усърдно както на ниво нормативни
изисквания и политики, така и на
ниво технологично развитие.
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Стандарти, екологичност
и устойчивост
Независимо дали суровината, която се използва, е рециклирана хартия
или дървесен пулп процесът на преработка до голяма степен е сходен.
Възможно е също да се преработва и
смес от двете. Материалът за рециклиране се балира и изпраща в
мелница за целулоза, където се преработва, като към суровината се
добавят вода и химикали и в резултат се получава целулозен пулп.
Мелницата за преработка може
да е специализирана в производството на определен тип продукт, например прави листове и нагъната хартия, предназначена за производство
на велпапе на следващ етап, а може
да е специализирана в производството на твърд картон или хартия за
производство на хартиени торби и
пликове.
Пулпът преминава през няколко
етапа на пречистване. Материалите, различни от хартия, като пластмаса, стъкло и метал се отстра-
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оритет на устойчивите и нетоксични продукти, които могат да бъдат
използвани повторно, и на системите за повторна употреба пред продуктите за еднократна употреба,
като се цели преди всичко да се намали количеството на образуваните
отпадъци. Това предотвратяване
заема първо място в йерархията за
управление на отпадъците, заложена в Директива 2008/98/ЕО.

Видове опаковки и
обработка

няват чрез поредица от филтриращи процеси. След това пулпът се
избелва и изтънява върху ролкови
сита, където водата се отстранява и материалът се изсушава. Функцията на ролките е да направят хартията гладка. След отстраняване на
влагата от хартията или картона,
продуктът се навива на големи ролки или се нарязва на листове.
В Европа производството на опаковки от хартия и картон използва
отпадъчния материал от сеч и дървообработка, за да предотврати излишния разход на ценен дървесен
материал. По този начин устойчивото управление на горите се съчетава с оптимално използване на природния ресурс и се осигурява възмож-
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ност за възстановяване на възобновяем природен ресурс (дървесината).
Възможността за рециклиране на
целулозата също така гарантира
устойчивост и ресурсна ефективност. Следователно определящ фактор за бъдещото място на опаковъчната индустрия в кръговата икономика е доброто управление на горския фонд, което да гарантира възобновяемост и устойчивост на този
ресурс и на индустриалните сектори, зависещи от него.
С приемането на Директива (ЕС)
2019/904 относно намаляването на
въздействието на определени пластмасови продукти върху околната
среда се насърчават подходите на
кръговата икономика, даващи при-

Най-често използваните материали за опаковане, производни на хартията, са велпапе и картон. Има
значителни различия в характеристиките им и е важно те да се познават добре, за да се направи най-удачният избор на опаковка за конкретно приложение.
Картонът представлява дебел
материал с превъзходни свойства,
позволяващи сгъване и моделиране
при много по-добра твърдост в сравнение с хартията. Може лесно да се
реже и оформя, а лекотата, здравината и възможността за рециклиране го правят идеален за много приложения в опаковането. Най-често се
използва за направа на малки кутии,
опаковки, и др. Той може да бъде използван за направата на транспортни опаковки, но не осигурява достатъчна защита и е добре съдържанието да бъде допълнително обезопасено чрез вътрешна опаковка от
защитен материал.
Той се произвежда от целулоза,
много често рециклирана, като към
нея се добавят различни свързващи
вещества, пълнители и други състав-
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ки в зависимост от предназначението. Според DIN стандартите, като картон може да се окачестви всяка хартия с плътност над 150 g/m2. Най-важните характеристики, които се следят при управление на качеството
на произвеждания картон, са маса на 1 m2, дебелина и
влажност. Производството на картон до голяма степен е сходно с това на хартия. Суровината преминава
през процес на смилане, отливане, пресоване и сушене.
Съществена разлика е, че за картона обикновено се влагат по-груби и твърдовлакнести целулози.
Велпапето или така нареченият гофриран картон е
съставен от няколко слоя материал, с междинен нагънат
пласт. Видовете велпапе се различават според броя
пластове и дебелината на вълната. Разликата в структурата на велпапето води и до различната якост на
материала. Колкото повече пластове и по-качествена
хартия е използвана, толкова по-здрав е опаковъчният
материал. Важни предимства са съчетанието на лекота, пластичност и удароустойчивост. Въпреки че велпапето осигурява по-високо ниво на сигурност от картона, все пак товарът, който подлежи на опаковане, трябва да бъде съобразен с ограниченията на материала.
Кашонът от велпапе е ефективно средство за транспортиране на изделия от разнообразно естество поради
своята издръжливост. Водещи компании в сферата на доставките провеждат инженерни тествания на напреженията и деформациите и ефекта от вибрационно натоварване върху пратките в движещите се камиони. Това
им позволява да оптимизират теглото на опаковките от
велпапе и да намалят общото тегло на опаковките с около
9 процента. Това на свой ред намалява и отпадъците от
велпапе, които постъпват за рециклиране. Това е само
един от примерите за гъвкавостта и бързата модификация на материала – качества, търсени от всяка компания
с насоченост към оптимизация на ресурсите.
Двупластното велпапе е гъвкав материал, комбинация
от един плосък слой хартия и един нагънат слой, и може
да има уплътняващо и укрепващо приложение на вътрешна опаковка. Трипластното велпапе се състои от два
плоски пласта с един междинен нагънат. Най-разпространено е велпапе с профил С, В, Е. Трипластно велпапе с
профил на вълната Е (микровелпапе) има дебелина до
1,3 mm. Прилага се в изработката на малки по размер или
каширани опаковки с леко и средно тегло. Изключително
подходящо е за щанцоване и от него може да се произвежда неограничено разнообразие от конструкции и дизайн.
Трипластно велпапе с профил на вълната В – дебело 3 mm,
се използва за среден размер опаковки и кашони с тегло
на продуктите до 10 – 15 kg. Има много добра устойчивост на натиск. Трипластно велпапе с профил на вълната
С – дебелина 4 mm, може да издържи товари с тегло 20 kg.
То е много устойчиво и от него могат да се изработват
големи кашони, каширани и щанцови изделия. Четирипластното велпапе се състои от един външен, един вътрешен прав пласт и два нагънати междинни и се използва за
каширане. Петпластното велпапе се състои от три прави и два междинни нагънати пласта хартия. Петпластното велпапе, което съчетава вълни с профил С и Е, има
дебелина 5 mm и е предпочитан материал поради голямата здравина и високото качество на печата, което му
придава много привлекателен търговски вид.
Прагматичността и разнообразието на дизайн прави
слотерните и щанцовите опаковки от велпапе и картон изключително търсен продукт. При щанцоването
материалът се формoва чрез пластична деформация.
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Това е ресурсно ефективен процес, който елиминира
нуждата от допълнителни свързващи материали за сглобяването на опаковъчното изделие. Щанцовите опаковки се предпочитат в хранително-вкусовата промишленост, за опаковане и транспорт на плодове и зеленчуци,
козметичната, фармацевтичната и химическата промишленост, транспортни опаковки, опаковки за електроника, машинни елементи и др.
Щанцоването е изключително целесъобразен начин на
обработка от гледна точка на производствените разходи и времето, изразходвано за него, тъй като от изходния материал може бързо и качествено да бъде произведен продукт с висока точност на форма и размер в
серийно производство, който веднага може да премине
към употреба. Щанцовото изрязване позволява изработката на специфични изделия, сглобяеми опаковки с възможност за каширане и печат.
Най-общо щанцоването може да бъде разделено на две
основни операции: разделителна операция (рязане, пробиване и други) и формообразуваща операция (пробиване,
огъване, усукване, изтегляне и други). Процесът на щанцоване на изделия от хартия се извършва с помощта на
инструмент с вградени остри стоманени ножове, огънати по сложна неправилна форма, и преса, осигуряваща
натиск. Използва се щанцформа или матрица, по която
материалът се изрязва в неправилна форма.
Качествата и ефективността на производство на
опаковките от картон и велпапе дават възможност на
всеки производител да представи продуктите си по
креативен, отличаващ и функционално ефективен начин
в опаковка с надеждна конструкция и същевременно да
им осигури безопасно съхранение и транспорт.
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Новости при
инструментите за
струговане и фрезоване
Т

ехнологичното развитие при металорежещите инструменти през
последните години неизменно следва
най-актуалните иновации в металообработката и материалознанието.
Водещите тенденции при съвременната стругова и фрезова инструментална екипировка са свързани с редица новости при геометриите, покритията, мониторинга на състоянието,
контрола на вибрациите, възможностите за обработка, както и иновациите при охлаждането, стружкоотвеждането и т. н.

Пазарни тенденции
Модерната дигитална индустрия
генерира търсене на стругови и фрезови инструменти с интегрирани
интелигентни технологии, които да
надградят традиционната им функционалност до ниво, съответстващо на високите изисквания на Industry
4.0. Сред новите технологични парадигми, които дефинират посоките
на развитие при производството и
експлоатацията на металорежещи
инструменти, са IIoT, изкуственият
интелект, виртуалните симулации и
моделиране, дигиталните двойници
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и др. Тези изводи са част от мащабен актуален доклад на Dedalus
Consulting, публикуван в началото на
февруари тази година. Изследването,
посветено на глобалния пазар на металорежещи инструменти, предлага
прогнози за развитието му за периода до 2026 г. и изучава ефекта върху
сегмента на различни технологични
разработки и подобрения в дизайна,
производителността и сервизния
живот, паралелната еволюция на

струговите и фрезови инструменти
наред с тази на съответните металообработващи машини, както и
тенденции като тясната специализация на инструменталната екипировка, мултифункционалните инструменти и др.

Материали, геометрии и
покрития
Според данните от проучването
в практиката остават сравнител-
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инструменти, материали
но еднакво използвани монолитните инструменти и
тези със сменяеми вложки. Производителите залагат
на пълния арсенал от възможности при материалите
за изработка – твърдосплавните/циментирани (волфрамови) карбиди, бързорезна стомана (HSS), керамика и
металокерамични варианти, cBN/PcBN и диамант. Сред
фрезовите инструменти водещи сегменти на пазара
са: челните/цилиндрични фрези, каналните, опашковите, резбонарезните, контурните и профилни фрезови
инструменти, фрезите за винтови канали и микрообработка, както и специализираните модели.
При струговата екипировка най-търсени са: твърдосплавните пластини за стандартно струговане по ISO,
отрезните ножове, ножовете за изработване на канали,
резбонарезните ножове, моделите за профилиране и
микрообработкa и др.
Друго актуално проучване, проведено от агенция
Transparency Market Research, сочи, че адитивното производство на метални изделия е сред фундаменталните
технологични тенденции в производството на металорежещи инструменти и благодарение на бързото развитие в областта е възможна все по-голяма свобода при
геометриите на струговата и фрезова инструментална екипировка, непостижима посредством конвенционална механична обработка. В допълнение, триизмерното
принтиране позволява по-рентабилно производство с
минимални материални загуби, както и изработка на
малки или единични серии от специализирани инструменти. Все по-търсени са инструментите за бързо рязане с
по-големи темпове на подаване и по-голяма дълбочина на
обработка, както и вариантите с повече режещи ръбове – 6, 12, 16.
Фрезовите инструменти държат водещ дял от пазара на металообработващи инструменти през последните години и прогнозите са тази тенденция да се
запази и в периода до 2026 г. Експертите посочват, че
монолитните твърдосплавни инструменти дълго време са държали първенството при фрезоването, но все
повече цехове инвестират в стоманени модули, към които могат да се прикрепват различни фрезови глави.
Тази концепция позволява вариране с по-малки диаметри и размери на инструментите с цел по-прецизна обработка.
Що се отнася до покритията, тук технологиите остават сравнително непроменени на макроравнище, като
водещи продължават да са CVD и PVD покритията, керамичните системи, TiN, TiCN, TiC, TiCN, TiAlN, TiAL, комбинации от черни метали и злато и т. н. На микрониво
обаче пазарът изобилства от разработки, включително
наноматериали, комбинации от диамантени и въглеродни системи (Diamond-like-carbon, DLC) и др. Налице са и
подобрения в техниките за депозиране на покритията,
позволяващи по-прецизно покритие и разпределение, потънки и издръжливи слоеве, както и многослойно нанасяне, придаващо различни свойства. Новостите в областта обещават удължаване на експлоатационния живот
на струговите и фрезовите инструменти с до 25% в
сравнение с популярните доскоро технологии.

състоянието на инструмента в реално време, които
следят износването, нагряването, ефективността на
рязане, охлаждането, вибрациите и друг ключови фактори на обработката в реално време. Най-иновативните
системи в сегмента включват алгоритми с изкуствен
интелект и инструменти за превантивна диагностика,
които могат прецизно да прогнозират поведението на
даден инструмент при съответните работни сценарии,
както и кога е налице риск от счупване или друга повреда.
При техниките за захващане са с предимство технологиите за по-голяма стабилност, модулните решения, технологиите за бърза и автоматизирана смяна
на инструмента. Поддържат се водещи техники като
високоскоростно, сухо рязане и конвенционална обработка със смазочен флуид. Асортиментът от подходящи за обработка материали включва: чугун, въглеродни
и неръждаеми стомани, високотемпературни и суперсплави, закалени материали, цветни метали, композити и т. н.
Сред ключовите технологични оптимизации при металорежещите инструменти са системите с охлаждане през тялото на самия инструмент, осъществими
благодарение на възможностите за пробиване на подълбоки отвори с по-малки диаметри. Охлаждането през
инструмента намалява натоварването върху шпиндела
и позволява по-надеждно и устойчиво рязане, по-дълъг живот на инструмента, икономии на време и разходи за
поддръжка. Други предимства са прецизното позициониране на охлаждащия флуид в точката на рязане и възможностите за улесняване на стружкоотвеждането.

Подобрени експлоатационни
възможности
С цел осигуряване на безпроблемна работа на струговите и фрезовите инструменти в дългосрочен план все
по-търсени стават платформите за мониторинг на
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Технологии
за третиране
на питейни води
С

цел да се елиминират здравните рискове ресурсът от почти всички източници на питейна вода се подлага на третиране преди подаването му в разпределителната мрежа.
Повечето пречиствателни системи
включват отстраняване на микробиологичните и физичните замърсители, последвано от етап на обеззаразяване.
В зависимост от качеството и
вида на водата, постъпваща в пречиствателната станция, процесът
на третиране може да варира. Например, подземните води, черпени директно от водоносен хоризонт или извор, обикновено са относително чисти в сравнение с повърхностните
води и в резултат изискват по-малко етапи на пречистване.

Коагулация и флокулация
Водата, предвидена за питейни
нужди, се подлага на коагулация, флокулация и утаяване с цел отстраняване на цвят, мътност, водорасли и
други микроорганизми. За целта към
водата се прибавят химични коагуланти, водещи до образуването на
утайка (преципитат). Алуминиевият
и железният сулфат са два от найчесто използваните коагуланти, но
на пазара се предлагат и редица алтернативни решения. Флокулация е
процесът, при който коагулиралите
частици се обединяват в по-големи
агрегати с помощта на флокулант и
се утаяват. Показателите за качество на постъпващата за третиране вода на вход на пречиствателното съоръжение определят дозата на

60

химикалите, които трябва да бъдат
добавени.
Едно от предимствата на коагулацията е, че редуцира времето, необходимо за утаяване на суспендираните твърди частици. Ефективността на процеса е висока и в отстраняването на други видове частици,
които обикновено са много трудни
за отделяне чрез други методи. Като
недостатъци на процеса, когато той
се прилага за третиране на по-малки
обеми вода, често се посочват разходите, изискването за прецизно
дозиране, щателно смесване и мониторинг на параметрите. Най-подходящият коагулант за водата от конкретен водоизточник се определя
чрез провеждането на задълбочени
лабораторни тестове.

Технологии от ключово
значение
Пречиствателният процес включва разнообразие от технологии, чието прилагане гарантира високи нива
на качество и безопасност на питейната вода преди подаването й към
крайните потребители.
Набор от груби и по-фини решетки се използват за отстраняването
на по-едри частици и отломки от
суровата вода. Мътността и водораслите могат да бъдат премахнати в известна степен чрез филтри
с чакъл. Те представляват правоъгълен канал или басейн, разделен
на няколко секции, запълнени с чакъл
с различен диаметър на частиците,
вариращ в диапазона от 4 до 30 mm.
Входна разпределителна камера по-
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зволява навлизането на водата и
преминаването й през басейна в посока от сегментите с по-груб чакъл
към тези с по-фини фракции. Филтрираната вода се събира в изходен
резервоар, а отстранените твърди
частици се натрупват на дъното на
филтъра.
За премахване на мътността,
водораслите и някои микроорганизми
могат да се използват и т. нар. бавни пясъчни филтри. Процесът се
отличава с опростеност и висока
надеждност, като често се оказва
най-подходящият вариант, когато
става дума за пречистване на малки
обеми вода за питейно-битово водоснабдяване, при положение че е налично достатъчно пространство. Бавните пясъчни филтри в повечето
случаи представляват басейни, запълнени с пясък с диаметър на частиците между 0,15 и 0,30 mm до дълбочина от 0,5 до 1,5 m.
Благодарение на принципа на адсорбция, замърсителите от суровата вода могат да бъдат отстранени чрез активен въглен. Ефективността на процеса се определя от фактори като количеството и вида на
активния въглен, естеството и кон-
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центрацията на замърсителя, времето на престой на водата в съоръжението за провеждане на този етап,
както и, разбира се, от показателите за общото качество на водата
(температура, pH и др.). Най-често
за процеса се използва гранулиран
активен въглен, който се поставя в
сменяеми касети. На изхода се разполага друг филтър, който служи за
отстраняване на фините остатъци
активен въглен от пречистената
вода.
Етапът на аерация е предназначен за обогатяване на суровата
вода с кислород и отстраняване на
други газове и летливи органични
съединения. Разпространен метод е
използването на аераторни колони
с пълнеж, които се характеризират
с компактна конструкция и висока
енергийна ефективност. Постигането на крайната цел на процеса може
да се осъществи чрез прилагане и на
различни други техники, включително каскадна аерация в противотокови аераторни колони, дифузна
аерация в басейни или спрей аерация.
Мембранни процеси като обратна осмоза, ултра-, микро- и нанофилтрация често се прилагат в пречи-
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ствателните станции за питейна
вода. За тези процеси се използват
мембрани, които в миналото са намирали приложение предимно за производството на вода за индустриални или фармацевтични цели. Мембранните технологии могат да осигурят адекватни нива на отстраняване на патогенни бактерии, криптоспоридии, Giardia, както и някои
човешки вируси и бактериофаги. Няколко международни компании работят по концепцията за интегриране на ензими в мембранните технологии за отстраняване на пестициди и остатъци от фармацевтични
продукти от предвидената за питейни нужди вода.

UV дезинфекция
Както е известно, невидимата за
човешкото око ултравиолетова
светлина може да се използва за
обеззаразяване както на въздух и
различни повърхности, така и на
вода. Дължината на вълната на ултравиолетовата светлина варира
между 200 и 300 nm. UV излъчването се генерира от специални живачни лампи, като оптималната дължина на вълната за дезинфекция и ели-
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миниране на озона е 254 nm. Технологията предлага
възможност за инактивиране на микроорганизми като
бактерии, вируси и протозои. Важно е да се отбележи,
че UV лампите никога не са в контакт с водата – те
могат да се монтират от външната страна на пропускащи ултравиолетовата светлина прозрачни тефлонови тръби или да се разположат в камера от кварцово
стъкло в басейн или канал.
UV дезинфекцията може да се прилага както за първично, така и за вторично обеззаразяване. Ултравиолетовата светлина може да се използва за елиминиране и на
химични замърсители като пестициди, индустриални
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разтворители и лекарства чрез процес на UV окисление.
При идеални работни условия с UV дезинфекцията се
постига отстраняване на 99% от съдържащите се в суровата вода бактерии.
Качеството на водата на вход на UV системата може
да повлияе на ефективността на дезинфекция по няколко
начина. Пропускливостта определя колко лесно UV светлината преминава през водата, като ниската й стойност може да осигури защита от излъчването за някои
микроорганизми. Понижаването й се дължи на разсейването и поглъщането на ултравиолетовата светлина от
водата вследствие на съдържанието на естествена
органична материя, фракцията разтворен общ органичен въглерод и неорганични вещества като желязо и
нитрати. Въпреки че мътността оказва влияние на UV
пропускливостта на третираната вода, все още не е
установена пряка корелация между мътността и ефективността на UV дозата. Всяка такава връзка обаче ще
зависи от степента на разсейване, а не на поглъщане на
светлината.

Озониране
Озонът се характеризира с отлични окислителни и
обеззаразяващи свойства, поради което широко се използва в третирането на питейни води. Обикновено се
препоръчва озонирането да се прилага като процес на
предварително окисление, преди пясъчен филтър или
филтър с гранулиран активен въглен. След процеса на
озониране тези филтри могат да отстранят от водата остатъчната органична материя.
Най-разпространената технология за генериране на
озон е чрез коронен разряд на сух въздух или кислород.
Съществуват и други методи (UV облъчване при 140 –
190 nm, електролиза), но те все още не намират широко приложение при озонирането на вода. Използването
на кислород позволява генерирането на озон в по-високи
концентрации, което е по-ефективно от енергийна гледна точка, но и е свързано с по-високи разходи.
Съществуват и инсталации, захранвани с въздух, които имат способността да обогатят подавания въздух с
кислород. Експлоатацията на тези съоръжения е оправдана, когато потребността от озон възниква рядко и е
с краткосрочен характер. Въздухът, използван за генерирането на озон, трябва да е сух, тъй като водната пара
води до поява на искри в генератора, което е причина за
загуба на ефективност и енергия, както и за образуването на азотна киселина.
Сред основните преимущества на озонирането на
води за питейно-битови цели са високата дезинфекцираща ефективност срещу бактерии, вируси и Giardia, подобрата ефективност срещу криптоспоридии от останалите химични дезинфектанти, по-ниската чувствителност към променливо рН в сравнение с хлора, който е
най-разпространеното средство за обеззаразяване във
водния сектор, и липсата на риск от формиране на трихалометани и халооцетни киселини. Методът обаче има
и някои съществени недостатъци – не осигурява дезинфекция в разпределителната мрежа, а озонът се разлага
при високо рН. Също така е възможно да се образуват
броматни йони. В допълнение капиталовите разходи за
озониращото оборудване са високи в сравнение с другите химични обеззаразители. Значителни по размер са и
експлоатационните разходи, тъй като технологията
изисква генериране на озона на място.
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