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ASM Assembly Systems проведе семинар в София
На 15 и 16 март т. г. ASM Assembly Systems организира двудневен семинар,
посветен на SMT решенията на компанията, включващ и посещение в завода на
Behr-Hella Thermocontrol в индустриална зона Божурище. Събитието се състоя в
столичния хотел Метрополитън, а участие в него взеха български и чуждестранни специалисти от областта на електронното производство.
Семинарът бе открит от инж. Кирил Генчев, търговски директор на ASM
Assembly Systems за България, който приветства присъстващите специалисти и
представи концепцията за интелигентна фабрика на ASM - Smart #1 SMT Factory,
отговаряща изцяло на Industry 4.0 в производството на електроника. Програмата
продължи с представяне на монтажните автомати от серията Siplace TX, които
се отличават със скорост 78 000 cph, повишена производителност на единица
заемана площ и намалени габарити. Особен интерес предизвика лекцията на Стефан
Ла Ру, който очерта ползите, които носи автоматизацията в SMT производството и представи системата за управление ASM ProcessExpert – проследяване в
реално време, процесна симулация и оптимизация на производствените процеси.
Акцент в семинарната програма бе поставен върху възможностите на ASM
Remote Smart Factory Service – платформа, която предоставя опцията за дистанционна поддръжка и ремонт, съчетаваща в себе си предимствата на бърз и удобен
достъп от разстояние и отговаряща на най-високите изисквания за IT сигурност.

Адара Инженеринг стана партньор на немския производител GEA
От януари т. г. Адара Инженеринг е партньор на немския производител на
професионални индустриални инсталации GEA, специализирана в производството
на машини и оборудване за хранително-вкусовата, фармацевтичната и други промишлености, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „Приблизително
70% от масовите хранителни и фармацевтични продукти на пазара имат досег
до технологиите на фирма GEA“, разказват от Адара. „Ние, като специализирана
фирма за помпи и помпени системи, ще се фокусираме в предлагането и развитието на търговската мрежа на помпи с марката Hilge, собственост на GEA. Те са
добре известни на българския пазар като символ на високо качество, произвеждат се от висококачествена неръждаема стомана, което ги прави изключително
подходящи за използване в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишлености“, допълват те.
От компанията са уверени, че партньорството с фирма GEA за помпите с
марка Hilge ще бъде ползотворно, защото Адара разполага с организирана дистрибуторска мрежа на територията на цялата страна, както и с добре подготвен
както търговски, така и сервизен персонал.

Тех Индустри България с първо участие на MachTech &InnoTech 2017
Основен акцент в първото участие на фирма Тех Индустри България на изложението MachTech & InnoTech ще бъде уредът Cleantower Optisystem 4000, информираха от компанията. Cleantower се използва при почистването и поддръжката на
матрици и шприцформи, като уредът промива и продухва термоохлаждащите
канали, премахвайки ръжда, котлен камък и замърсявания. Другото много важно
предимство на уреда е функцията за тестване на формите за теч на флуид с цел
откриване на дефекти.
„Сигурни сме, че посетителите от пластмасовата индустрия ще бъдат впечатлени от уреда, тъй като такова решение на българския пазар няма. Почистването на шприцформи и матрици отвътре е наистина сложна процедура, ако се
изпълнява на ръка, а Cleantower работи самостоятелно и позволява на работника
през това време да се концентрира над допълнителни задачи“, разказват от Тех
Индустри.
„Основен мотив да се включим в изложението е желанието ни да осъществим
повече лични контакти с потенциални клиенти, както и да им демонстрираме
на живо иновативни технологии, с помощта на които да решат основни проблеми, които възникват ежедневно в тяхната дейност“, допълват още от компанията.
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Бимекс Лимитид представя модерни машини на Yamazaki Mazak на MachTech
Бимекс Лимитид ще демонстрира на изложението MachTech & InnoTech (4-7
април) многофункционален 5-осен вертикален обработващ център VARIAXIS j-500/
5X и двушпинделен стругов център с въртящи инструменти QTC200MSL на водещия японски производител Yamazaki Mazak, както и колаборативен робот DuAro
на Kawasaki Robotics, съобщават от компанията. „Вертикалният обработващ
център VRX j-500/5X е предназначен за многостранна фрезова обработка на сложни детайли по 5 оси едновременно. Струговият център QTC200MSL предоставя
възможност за комплексна струго-фрезова прецизна и производителна обработка
на ротационни детайли с трансфер между двата шпиндела. Иновативният робот
DuAro е компактен, лесен за работа, колаборативен робот с две ръце за съвместна работа с хора и с широко приложение“, обясняват от Бимекс Лимитид.
На щанда на компанията (A3 в зала 2) ще бъде показана и интеграция на машина
QTC200MSL с индустриален робот RS005L за зареждане и сваляне на детайли,
както и прибор за извънмашинна настройка на инструменти Zoller - Smile 400 Pilot
1.0.

Евромаркет Метал достави нов модел вертикален струг на Прогрес АД
Евромаркет Метал достави и пусна в експлоатация вертикален струг Doosan
V8300 за нуждите на производството на Прогрес АД, съобщиха за сп. Инженеринг
ревю от офиса на компанията.
„Doosan V8300 е нов модел на корейския производител, отличаващ се с висока
устойчивост на вибрации по време на работа, прецизна обработка при тежки
режими и с повече удобства за оператора“, разказват от Евромаркет. Голямата
работна зона дава възможност за обработка на големи по диаметър детайли –
чрез фрезоване, пробиване и/или резбонарязване, а револверната глава със сервозадвижване гарантира бързото и точно позициониране, както и намалено термично влияние. Машината е снабдена допълнително със система за охлаждане и система за следене натоварването на инструмента.
„Взехме същата марка машина, защото сме сигурни в нея – работили сме и с
други вертикални стругове на Doosan Machine Tools и знаем как се държат по
време на работа“, коментира инж. Кирил Нейков от Прогрес АД, тъй като към
момента във фирмата има 8 работещи машини на Doosan Machine Tools – 6 стругови и 2 обработващи центъра.

Са-ба България започна строителството на завод за автомобилни аксесоари
Са-ба България направи първа копка на новия си завод за автомобилни аксесоари
в Димитровград. Компанията инвестира 16 млн. лв. в строителството на близо
3000 кв. м застроена площ, където ще бъдат разкрити нови 350 работни места.
В завода ще се произвеждат осветителни системи за автомобили на Ford, Renault,
Volkswagen и Aston Martin.
На официалната церемония, на която бе даден старт на строителството,
присъстваха кметът на община Димитровград Иво Димов, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, както и представители на Са-ба България и местната власт.
„Имаме изключително обнадеждаващи мнения от нашите клиенти за тази
инвестиция. За да можем да задоволим техните очаквания, сме в готовност да
създадем продуктивна и ефективна организация. За това е нужна подкрепата на
всички местни и държавни институции“, заяви Серкан Куруглоу, главен мениджър
на Са-ба България, по време на събитието.
Предвижда се първата фаза от строителството да завърши през ноември
2017 г., а производството да започне през 2018 г.
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Еврорали предлага продуктите на американския концерн Quaker Chemical за
България и Македония
Фирма Еврорали е единствен представител за България на продуктите на американския производител на флуиди за металообработка Quaker Chemical, съобщиха
за сп. Инженеринг ревю от офиса на българската компания.
„Световният производител предлага решения за редица индустрии, сред които
автомобилната, тежкото оборудване, авиационната и космическата индустрия,
производството на тръби и тръбопроводи, производството на лагери, шлифоване, валцоване, формоване, както и свързаните с тях процеси на почистване и
предпазване от корозия“, коментират от Quaker Chemical.
„В днешните условия на силно конкурентни пазари нашите клиенти непрекъснато трябва да търсят методи за повишаване на производителността и намаляване на разходите, за постигане на максимална продуктивност и по-големи
приходи. Ние нееднократно сме демонстрирали изпълнението на тези цели“, допълват те.

Предстои тазгодишното издание на Open House на Hermle в Госхайм
В периода 26-29 април т. г. ще се проведе тазгодишното издание на традиционното изложение Open House, организирано от Hermle, в завода на компанията в
Госхайм, Германия.
„В рамките на четирите дни ще представим в нашия център за технологии и
обучения иновативната ни програма от машини с над 30 обработващи центрове.
Интересните специализирани презентации в сферата на продуктите и обиколките на предприятието предлагат на нашите посетители идеална платформа за
по-добро опознаване на Hermle и нейните продукти“, разказват организаторите.
Сред акцентите в програмата са премиерата на новата манипулаторна система HS Flex, училището за потребители на Hermle, както и специализираното
изложение Затягаща техника, софтуер и хардуер. От Hermle припомнят, че
достъпът до изложението Open House е възможен само с валиден пропуск.

Витман Батенфелд ще представи шприцмашина от серия Smart Power на МТП 2017
В рамките на участието си на Международния технически панаир Пловдив,
който ще се проведе от 25 до 30 септември т. г., фирма Витман Батенфелд ще
покаже за първи път у нас последен вариант на серията шприцмашини Smart Power
с управление UNILOG В8, съобщават от компанията.
„Спокойно можем да заявим, че интелигентната енергоспестяваща сервохидравлична серия Smart Power вече се е наложила на българския пазар. Към момента
са закупени 15 броя машини, като 11 от тях вече функционират на място в производствата на нашите клиенти. Машината, която ще бъде показана на изложението, е закупена от добре познатия български производител Елдоминвест, Варна“, разказват от Витман Батенфелд.

Откриха новата производствена база на Палемонтех в Монтана
На 18 март т. г. официално бе открита новата производствена база на швейцарското дружество за производство на метални и мрежести палети Палемонтех. Съоръжението се намира в Технологичен парк Монтана и заема 5600 кв.м
застроена площ. „Тази инвестиция е много добра за отношенията между Швейцария и България и е знак и за други инвеститори да разкриват работни места в
региона“, съобщи посланикът на Швейцария у нас Н. Пр. Денис Кнобел на церемонията по откриването. На официалното събитие присъстваха още заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев, собственикът на Палемонтех Андре
Урех, областният управител на Монтана Иван Сергисов, кметът на града Златко
Живков и др. В изграждането на новия завод са инвестирани 6 млн. лв., като ще
бъдат открити общо 100 нови работни места. Андре Урех допълни, че заводът
е оборудван с най-новите машини за производство на метални и мрежести палети. „Радвам се, че дадохме знак на хората в този регион, че и тук има бъдеще и
че не трябва да го напускат“, заяви още Урех.
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Протрейд организира пресконференция по повод ЕМО 2017
На 6 април т. г. в Гранд хотел София, зала Триадица 1 ще се проведе пресконференция, посветена на предстоящото издание на водещото световно изложение
за металообработващата промишленост ЕМО Хановер. Събитието, организирано от представителя на Deutschе Messe в България – Протрейд, ще започне в 11
часа. В рамките на пресконференция ще бъде показан кратък филм за изложението,
а специален гост ще бъде неговият директор Кристоф Милер. Мотото тази година
е „Свързани системи за интелигентно производство“, което показва, че вниманието ще бъде съсредоточено върху популярната тема за цифровизацията на отрасъла в контекста на новата концепция за развитие на индустрията Industry 4.0.
EMO се посещава от представители на всички основни промишлени отрасли
като производството на машини и съоръжения, автомобилостроенето и неговите
поддоставчици, самолетостроенето, фината механика и оптика, корабостроенето, конструирането на инструменти и пресформи, медицинската техника, изграждането на стоманени и олекотени конструкции. EMO Hannover през 2013 г. привлече над 2130 изложители и около 143 000 посетители от над 100 държави.

Дилтех ще демонстрира шприцмашина KraussMaffei от серия PX на Пластфорум
Третото издание на организирания от Дилтех семинар Пластфорум ще се
състои на 24 юни т. г. в хотел „Империал“ в Пловдив. На събитието ще присъстват
представители на редица известни производители на оборудване за преработване на пластмаси като KraussMaffei IMM, KraussMaffei Berstorff, KraussMaffei RPM,
Motan-colortronic, ONI, Regloplas, Maplan, Netstal и др.
Пластфорум’17 ще започне с презентации за последните новости в съответните области на работа на всеки един от тях. След това посетителите ще
имат възможност да видят изложената напълно електрическа шприцмашина от
най-новата серия PX на KraussMaffei – KM 80/540 PX, с интегриран ServoPicker SPX
10. „Машината ще бъде оборудвана с всички необходими периферни устройства
и ще бъде разположена на специално място пред хотела. Тя ще работи непрекъснато и гостите на Пластфорум ще могат да наблюдават целия процес и да задават въпроси към сервизните инженери“, информират от Дилтех.
В рамките на семинара през втората част на деня ще бъде представена нова
система за независимо от външни и вътрешни фактори управление на процеса на
работа на шприцмашините - APC plus (Adaptive Process Control).

Галика-клон отново с награда за топ дилър на Studer
Фирма Галика-клон отново бе сред отличените дилъри на швейцарския производител на шлифовъчни машини Fritz Studer. Това бе обявено в рамките на ежегодното събитие Motion Meeting 2017, което по традиция се провежда в швейцарския
град Тун през февруари. Наградите се раздават всяка година на представителствата на STUDER SCHAUDT MIKROSA, които са постигнали най-голям ръст в
продажбите си на база предварително заложените цели.
„Наградата е сигурен знак за нас, че вървим в правилната посока“, коментираха
от българския офис на Галика. „Голямото количество шлифовъчни машини от найвисок клас, които българските предприятия вече използват в своите производства, е ключова предпоставка за икономически ръст, базиран на качество и производствена ефективност.
Доволни сме, че успяваме да поддържаме високо ниво и да предлагаме на нашите клиенти и партньори правилните за тях решения. Уверени сме, че именно това
води до стабилните нива на нашите успешни сделки с клиенти, които търсят
швейцарското качество, независимо от по-високата му цена“, допълват от компанията.
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Сенсата откри нова тестова лаборатория в България
На 14 март т. г. Сенсата Технолоджис откри официално най-голямата си тестова лаборатория в световен мащаб. Тя се намира в София, а в нея вече работят
над 100 висококвалифицирани инженери и техници в областта на тестовете за
издръжливост, развойна дейност, анализ на брака и разработване на оборудване
за технологиите на Сенсата за автомобилни сензори.
На церемонията по откриването присъства кметът на Столична община
Йорданка Фандъкова, която изтъкна, че София привлича 54% от инвестициите в
цялата страна по данни на Института за пазарна икономика. Всеки автомобилен
сензор, разработен от компанията, преминава през над 200 функционални теста
в Тестовата лаборатория, преди да премине към заводите за производство. Тестовете симулират един цялостен тримесечен цикъл на работа в автомобила.
„Тестовете, които се провеждат в нашата нова Тестова лаборатория, пресъздават някои от най-суровите условия, в които могат да попаднат продуктите ни
в един автомобил, включително екстремни температури и влияния на околната
среда. Щастливи сме, че тестовата лаборатория се разраства и сме много горди
с нашия екип инженери, благодарение на който продуктите на Sensata покриват
всички изисквания на клиентите, както и строгите стандарти на индустрията“,
заяви Пол Чаула, старши вицепрезидент Европа в Сенсата Технолоджис.

Microchip разширява фамилията цифрови сигнални контролери dsPIC
Microchip представи нов модел от фамилията цифрови сигнални контролери (DSC)
- dsPIC33EP128GS808. Той включва поддръжка на до 128 KB Flash памет с два дяла
и възможност за ъпдейт в реално време, повишена аналогова функционалност и
независими от ядрото периферни блокове (CIP). Това го прави подходящ за висок клас
приложения в областта на цифровите електрозахранващи системи - AC/DC захранвания, DC/DC и DC/AC преобразуватели, интелигентни осветителни системи и др.
Новият контролер притежава 5 отделни високоскоростни 12-битови АЦП модула,
всеки от които с 300 ns закъснение при преобразуване. Между петте АЦП са разположени до 22 входни канала. Налични са и 4 аналогови компаратора, всеки от
които със собствен 12-битов ЦАП, както и два операционни усилвателя с програмируемо усилване, които редуцират броя на външните компоненти.
Общата системна ефективност на контролера е оптимизирана и с помощта
на 4-канален DMA модул. Контролерът dsPIC33EP128GS808 се поддържа от серията развойни инструменти MPLAB, включително от интегрираната среда за
разработка MPLAB X IDE и компилатора XC16.

Продукти на ifm electronic с отличия на German Design Award 2017
На 10 февруари т. г. на официална церемония два от продуктите на ифм получиха „German Design Award“, съобщиха от компанията. По време на събитието
капацитивният сензор KI6000 получи сертификат за отличен индустриален продуктов дизайн (Excellent Product Design Industry). „Капацитивният сензор KI6000 е
оборудван с 13 линейно подредени светодиоди. Посредством 12 зелени светодиода се символизира близостта на обекта до сензора, а точката на превключване
се показва с жълт диод. Тази иновативна визуална обратна връзка дава възможност на потребителя да коригира точката на превключване за съответна среда
или обект. Така се гарантира безотказна работа на сензора за всяко приложение“,
разказват от ифм. „Със специална награда бяха отличени и сензорите за поток на
флуиди от серията Vortex. Сред техните предимства са компактният и здрав
дизайн, както и лесното боравене с програмните бутони, въртящи връзки улесняват монтажа, а цветният дисплей TFT осигурява бърза работа и добра визуализация на стойностите на процеса“, допълниха те.
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Клуб Отбранителна индустрия организира международна конференция в София
От 7 до 9 юни т. г. във Военния клуб в София сдружение Клуб Отбранителна
индустрия организира международна конференция и изложение Global Cooperation
Forum 2017. За участие са поканени ръководители на български и международни
фирми от сферата на отбраната и сигурността, както и представители на
браншови организации и на държавната власт.
„Събитието е насочено към всички, които се интересуват от темите, касаещи бъдещото развитие на отбранителната индустрия, машиностроенето, кибер сигурността и иновациите – научни и развойни специалисти, представители
секторите отбранителна индустрия, машиностроене, електроника, иновации,
както и други отрасли, свързани с отбранителната индустрия“, разказват организаторите.
Сред основните цели на конференцията са повишаването на знанията за възможностите за участие по програми и проекти, запознаване с нови производства и
технологии във военната област, установяване на добри бизнес контакти и други.

Луфтханза изгражда ново съоръжение за обслужване на самолети в България
Луфтханза стартира инвестиционен проект за изграждане на ново модерно
съоръжение за ремонтно-техническо обслужване на ширококорпусни самолети от
фамилията Airbus – 330/340, както и за най-големия пътнически самолет в света
A380. С реализирането на проекта на стойност 69,8 млн. лв. се предвижда и
разкриването на 165 нови работни места.
Новата инвестиция на компанията бе обявена по време на среща с министъра
на икономиката Теодор Седларски и неговия заместник Лъчезар Борисов, на която
присъстваха и Даниел Хофман, изпълнителен директор на Луфтханза Техник София, Пламен Атанасов, изпълнителен директор на Bulgarian Airways Group, Бернхард Линдорфер, мениджър корпоративно развитие в Луфтханза Техник София,
както и Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ).
На срещата бяха обсъдени конкретните стъпки, които е необходимо да се предприемат от органите на изпълнителната и местната власт и от конкретни
компании, за да се оптимизира процесът по инвестиране и реализиране на проекта.

България в топ 5 на страните с висок дял на минерално-суровинната индустрия
България е пета в класацията на страните в ЕС с най-висок дял на минералносуровинната индустрия в добавена стойност – около 3%. Това сочи проучване на
Industry Watch за макроикономическото значение на тази индустрия в страната.
„Секторът създава 1,3% от заетостта в България и привлича значителни капиталови инвестиции в машини и оборудване“, коментират от Industry Watch.
Докладът разглежда основните показатели, които описват ролята на индустрията в икономиката, връзките с останалите отрасли, ефектите върху търсенето
на други стоки и услуги по веригата на свързаните производства, както и въздействието върху регионалното развитие и различни социални и демографски показатели.
По дял на индустрията в общата добавена стойност в бизнес сектора България е предхождана от Румъния (6%), Хърватия (5,6%), Полша (4%) и Дания (3,4%).
Като обща заетост на сектора обаче страната ни е в топ 3 с 1,3%, заедно с
Полша (1,9%) и Хърватия (1,3%). Данните за проучването са взети от НСИ, БМГК
и Евростат.
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събития

Motion Meeting 2017
на Studer, Schaudt
и Mikrosa премина
под знака на Industry 4.0
Т

радиционната среща Motion
Meeting на компаниите от United
Grinding Group – Studer, Schaudt и
Mikrosa, се състоя за пореден път в
швейцарския град Тун на 17 февруари т. г. По време на провелата се
специална пресконференция за медии
от цял свят изпълнителният директор на Studer, Schaudt и Mikrosa Фред
Гегауф направи равносметка за дейността на компаниите по отношение на получени поръчки и направени
инвестиции през изминалата година.

за ламинарен поток на охлаждащата течност съвместно със специализираната в 3D принтирането компания IRPD. Те позволяват по-прецизно насочване на течността, така
че да се постигне оптимален охлаждащ ефект на желаното място. Според Фред Гегауф насочването на
фокуса в тези направления ще спомогне за затвърждаване позициите
на Studer, Schaudt и Mikrosa като
лидери в иновациите.

познанията, смятат от компанията.
„Един интелигентен завод не се
създава толкова лесно. Необходимо
е насочване на фокуса към определени области. За Studer това е принципът, че всеки следващ етап на
развитие трябва да води до полза за
клиента. Затова работим заедно с
нашите клиенти“, коментира Кристиан Йоси, мениджър проекти във
Fritz Studer.

Обновената S11
Industry 4.0
Инвестиции от близо 40
млн. швейцарски франка
От презентацията стана ясно, че
през последните няколко години в
заводите на Studer, Schaudt и Mikrosa
са инвестирани близо 40 млн. швейцарски франка, с които са изградени
нови сгради и са инсталирани нови
машинни инструменти, свързани на
база оптимизирани логистични критерии. Също така, присъстващите
бяха запознати с приоритетните за
трите компании области в бъдеще.
Сред тях са осигуряването на машинни и процесни данни за прогнозна поддръжка, разработването на
автономни датчици, с помощта на
които активно да се поддържа процеса на шлифоване, както и пускането на пазара на универсални серии
вътрешношлифовъчни машини. Друг
проект е разработването на дюзи
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Основна тема в рамките на събитието бе поставено на четвъртата
индустриална революция. От компанията обясниха, че във връзка със
същността на Industry 4.0, а именно
обединяването на машини, логистика, продукти и бизнес системите на
клиентите в мрежа, са внедрили
стандарта за OPC унифицирана архитектура в машинния софтуер
StuderWIN. Това позволява машините
на Studer да бъдат интегрирани в
средата на цифровизирания завод по
лесен и безопасен начин. Друг възприет от производителя подход в тази
насока е намаляването на непланирания престой на машините с помощта на прогнозна поддръжка. За да
може тя да се прилага в бъдеще, данните от измерванията на различни
променливи за отделните агрегати и
компоненти се записват и анализират.
Това е продължителен процес, изискващ непрекъснато разширяване на

Акцент на Motion Meeting 2017 бе
и представянето на новата S11,
която е най-малката кръглошлифовъчна машина в портфолиото на Studer.
От компанията подчертаха, че тя
предлага отлично ниво на производителност с минимални изисквания за
пространство.
„Разбира се, клиентът все още
може да проектира програмата си
по възможно най-гъвкавия начин, ползвайки микрофункции. Със стандартните шлифовъчни цикли на Studer
обаче S11 осигурява на потребителя още по-висока степен на удобство и поддръжка. Унифицираната
платформа за управление гарантира постоянство в програмите на
всички машини, работещи с операционна система Windows, независимо от това дали програмата се
създава директно в системата за
управление или се генерира външно
със StuderGRIND“, поясни Кристиан
Йоси.
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България заема челно
място по
привлекателност
за автомобилната
индустрия
C

olliers и Аутомотив Клъстер проведоха проучване
сред представители на автомобилната индустрия в
страната през втората половина на 2016 г. Основен
извод от него е, че България заема челната позиция измежду избрани 10 европейски държави по критерий привлекателност за автомобилната индустрия. В класацията, създадена за целите на проучването, освен Бълга-

рия участват и Румъния, Унгария, Полша, Чехия, Испания,
Обединеното Кралство, Италия, Франция и Германия.
„Страните са подредени спрямо индекс, състоящ се
от претеглените позиции на всяка държава от списъка.
Тежестта на отделните фактори е определена на база
отговорите на участниците в проучването в частта
„Причини за избор на България“. Те се умножават по респективната позиция на държавата по отношение на
дадения фактор, като се има предвид, че не всеки разход
е отразен в проучването. Подреждането зависи изцяло
от изследваните разходи. Колкото по-малък е индексът,
толкова по-добри условия предоставя съответната
страна“, обясняват методологията организаторите на
проучването.

Профил на компаниите
Друг факт, който става ясен от доклада на Colliers и
Аутомотив Клъстер, е че в България вече са налице около 100 големи компании производители на компоненти
за почти всеки бранд от международната автомобилна
индустрия. По-голямата част от тях са първо, второ и
трето ниво доставчици, като в държавата има един
производител със завод за сглобяване. Компаниите за
развойна дейност са фокусирани върху подобряването
на автоматизацията при производство, както и върху
проектирането на съвременни електронни системи.
Разположени са във всички региони на България, като
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Южна България регистрира по-голяма
активност. В индустрията има над
33 000 заети. Приходите, генерирани от компаниите в този сегмент
за 2015 г., възлизат на 1,55 млрд.
евро и съставляват 3,5% от БВП на
страната.

Основни предимства на
България
Компаниите, участвали в проучването, определят като основни предимства на България ниските разходи за труд (50%), членството ни в ЕС,
както и близостта до клиенти и производители, които се нареждат на
второ място по важност за 45% от
респондентите, следвани от данъчните облекчения при развиване на дейност в общини с висок коефициент
на безработица (36%). Сред критериите са и ниските разходи за недвижими имоти и за електричество, наличието на валутен борд, достъпност
и качество на работната сила.
Предизвикателствата пред бизнеса, които са идентифицирани, са
липсата на достатъчно квалифицирана работна сила – проблем за 35%
от споделилите мнение, бюрокрацията се нарежда на второ място
(22%), неефективната съдебна система (13%), наред с тях корупцията,
недостигът на големи клиенти и
фактът, че голяма част от доставчиците се намират зад граница.
Проучването на Colliers и Аутомотив Клъстер разглежда и типа на
площите, използвани от автомобилната индустрия – собствени/реновирани, наети, строени по поръчка/
притежавани или строени по
поръчка/наети. Повече от половината запитани се помещават в собствени/реновирани фабрики. Една
пета от анкетираните използват
притежавани, строени по поръчка,
сгради.

Перспективи
Участниците в проучването прогнозират по-добро представяне на
държавата в макроикономически аспект, постигане на по-високи приходи през тази година, увеличаване на
числеността на персонала, повишаване на инвестициите в оборудване и
разширяване в рамките на текущото
местоположение. Това, което посочват като необходимо условие за реализирането им, са повече инвестиции
в обучение, по-тясна връзка между
образованието и бизнеса и развитие
на инфраструктурата в съответствие с нуждите на индустрията.
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Наградата от Mitsubishi
Electric е оценка за
постиженията ни в областта
на индустриалните роботи
Илиана Айвазова, търговски мениджър за Mitsubishi
Electric и Соgnex в Ехнатон, пред сп. Инженеринг ревю
Госпожо Айвазова, наскоро на
фирма Ехнатон бе връчена престижната награда на партньора ви Mitsubishi Electric за постижения през изминалата година. Представете наградата
на читателите на сп. Инженеринг ревю.

Наградата е в категория „For a
milestone in product group development“
и беше връчена от президента на
Mitsubishi Electric CEE г-н Yutaka Oyaizu
по време на годишната среща на
подразделението на Mitsubishi Electric
за индустриална автоматизация.
Ежегодната среща на партньорите
на Mitsubishi Electric се провежда в
края на всяка финансова година. Отчитат се резултати и се набелязват
стратегии и планове за развитие
през предстоящата. На срещата

тази година присъстваха представители на 11 страни, партньори на
Mitsubishi Electric от Централна и
Източна Европа, Адриатическите
страни и Украйна. Тя се проведе в
края на февруари в курорта Saliris
Resort, недалеч от Будапеща, Унгария.
Прекрасен район, с традиции във
винопроизводството и богат на лечебни минерални извори.
Какво е значението на тази награда за Ехнатон и лично за
Вас?

Със задоволство и гордост от
постигнатото бих искала да споделя, че Ехнатон, представяйки българския индустриален пазар, бе цитирана като фирма с един от най-високите ръстове и съответно резултати,
отнесени към потенциала на пазара.
Именно като форма на тази оценка
бе и връченото отличие, което за
конкретния случай е оценка за усилията ни за налагане на високотехнологични решения и за добрите резултати, отчетени при продажбата на
индустриални роботи.
Наградата е персонална, поименна, но тя е признание за усилията на
целия екип на Ехнатон. Споделяме отличието и постигнатото и с колегите от Mitsubishi Electric - с благодарност за тяхната експертна инженерингова подкрепа, съпричастност и
ангажираност по всеки един технически, търговски и логистичен
въпрос. Разбира се, основна е заслугата и нашето признание към клиентите и партньорите, които ни се
доверяват вече 20 години.
Какво ви носи партньорството
между Ехнатон и Mitsubishi
Electric?

Етапите, през които преминаваме при реализирането на един дори
чисто търговски проект, за пореден
път ни доказаха предимствата и за
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нас, и за клиентите ни да работим
със световен лидер, какъвто е
Mitsubishi Electric. Предлагаме високотехнологични, надеждни решения,
съчетали в себе си доказани в годините традиции, иновации, прецизност и качество до съвършенство и
едновременно с това съпричастност
и подкрепа на всеки един екип по
веригата от приложните инженери
до производствените звена в заводите на Mitsubishi в Япония.
Разкажете повече за продуктите, заради развитието на пазара на които бяхте отличени.

Роботите на Mitsubishi Electric се
отличават с висока прецизност, повторяемост и висока скорост. Компанията има добри позиции на световния пазар в категорията малки и
средни роботи, като от скоро в продуктовата гама има и големи роботи, съответно 35, 50 и 70 кг. Предимство при търсене на оптимални
решения и гъвкав подход е фактът,
че Mitsubishi Electric предлага пълна
гама роботи, а именно SCARA, хоризонтални и вертикални 6-осни роботи. Множеството интелигентни
вградени функционалности, пълна
интегрираност към системи за управление, както и опционалните
възможности за надграждане и развитие по отношение на комуникации,
контрол и безопасност, дават основание Mitsubishi Electric да говори за
пълна кооперираност на роботите
си с хора и машини във всяка индустриална среда.
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Компоненти за
ESD/EMI защита на
електронни схеми
З

Стефан Куцаров

ащитите от електрически смущения съществуват още от зората
на електрониката. Тяхното много поголямо значение днес се дължи от една
страна на нарасналия брой източници на смущения и по-широкия им честотен спектър и от друга - на множеството съвременни устройства,
работещи с много слаби сигнали. Резултатът е все по-голям относителен дял на електронните схеми със
задължителна защита и съответно
увеличаването на разнообразието и
подобряване на параметрите на осигуряващите я компоненти.
Първият тип защита е срещу
електростатични разряди (Electrostatic Discharge) ESD, възникващи между
заредено със статично електричество изолирано тяло и земята. Напрежението на тялото, предизвикващо разряда, е от порядъка на kV, например до 35 kV на ходещ върху килим човек при относителна влажност на въздуха 10% и до 7 kV на
изводите на интегрална схема (ИС)
при махане на порестата изолация в
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кутията й и относителна влажност 55%. Очевидната опасност от ESD е повреда на електронния прибор.
Когато индуцираното от
околни електромагнитни полета напрежение между две точки на електронна схема се смесва със съществуващото, възниква електромагнитна интерференция (Electromagnetic Interference) EMI. Обикновено тя пречи на работата, без да предизвиква повреда. Когато смущението е в радиочестотния
спектър понякога се използва
терминът радиочестотна интерференция (Radiofrequency
Interference, RFI) – в него смущенията обикновено са с по-висока честота, без да има утвърдена ясна граница между двата
термина. Много производители
определят EMI до десетина GHz.

а
Напрежение, kV

Клас

1
2
3
4

б

Фиг. 1.

Стандарти
Оценката на устойчивостта срещу ESD (Electrostatic Discharge Immunity, ESD Immunity) се прави в съответ-

Разряден ток, А

Без допир С допир Импулс След 30 ns След 60 ns
2
2
7.5
4
2
4
4
15
8
4
8
6
22.5
12
6
15
8
30
16
8

ствие с IEC61000-4-2 и вариант за
Европа EN61000-4-4. Чрез генератор
с определена в стандарта структура през 1s се генерира серия от 10
импулса с една полярност и втора с
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Таблица 1. Защити от ESD и импулсни смущения.
Смущения

Типични източници

Ползвани компоненти

TVS диоди, многослойни варисЕлектростатични разряди
Хора и комуникационни линии
тори, полимерни ограничители
Комутиране на индуктивни товари,
TVS диоди, металокисни
Бързи преходни процеси
електромеханични релета
варистори, тиристори
Включване и изключване на
Електродвигатели, помпи,
TVS диоди, металокисни
мощни индуктивни товари
компресори, релета, ел. мрежа
варистори, газоразрядни лампи
Д
о
п
и
р
н
а
е
л
е
к
т
р
о
н
н
и
а
п
а
р
а
т
у
р
и
к
ъ
м
T
VS диоди, варистори, тиристоЕлектрически искри
ел. мрежа и комуникационни мрежи ри за защита, газоразрядни лампи
От превключване на токове Електрически и електронни схеми
Тиристори за защита

обратна полярност, което предизвиква разряден ток без последици
през изследвания обект. Времедиаграмата им е на фиг. 1а, като амплитудата й е в зависимост от класа
на защита, даден в първата колона
на таблицата на фиг. 1б. Оценява се
влиянието на ESD без допир до обекта (Air Discharge) и с допир (Contact
Discharge), като амплитудата на
прилаганото напрежение за всеки от
класовете е в колони 2 и 3, означена
на фиг. 1а със 100%. Максималната
стойност на предизвикания от нея
ток е в колона 4, а в следващите две
са тези 30 ns и 60 ns след началото
на импулса. Производителите на устройства определят точките за
прилагане на тестовото напрежение.
За оценка на устойчивостта към
бързи преходни процеси (Electrical Fast
Transient Immunity, EFT Immunity, Burst
Immunity), особено важна при изключване на индуктивни товари и контактите на релета, е IEC61000-4-4. Чрез
стандарта за издръжливост към
импулсни смущения (Surge Immunity)
IEC61000-4-5 се оценява влиянието
на промяната на тока на мощни
товари вкл. на тяхно късо съединение и това поради мощни електрически искри, породени от докосване
до устройството на силова или комуникационна линия или наличие на
светкавици. За влиянието по електромагнитен път на електрически
сигнали с честотен обхват 9 kHz –
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80 MHz е предвиден стандартът
IEC61000-4-6.

а

Защити от ESD
Независимо от различния произход
на ESD и импулсните смущения често методите и категориите компоненти за борба срещу тях се разглеждат едновременно, което се вижда
от табл. 1. Това налага внимание при
избора на компоненти за ESD, тъй
като обикновено тези за защита от
импулсни смущения (Surge Protection)
нямат достатъчно бързодействие и
не могат да потиснат успешно ESD.
TVS диоди (Transient Voltage Suppressor Diode, TVS Diode). В зависимост от полярността на ограничаваните напрежения съществуват
еднопосочни (Uni-directional) и двупосочни (Bi-directional) TVS диоди, като
волтамперната характеристика на
последните е на фиг. 2а, а тази в I
квадрант на еднопосочните е както
на обикновен диод в права посока.
Диодът е запушен до максималното
работно напрежение (Maximum
Working Voltage, Stand-off voltage) VWM
или VDC, при което протичащият
ток е до около 1 nA. Отпушването
настъпва при VBR (Breakdown Voltage)
с протичане на ток от порядъка на
1 mA. Напрежението на ограничаване (Clamping Voltage) VC е от единичен импулс, при него протича максималният импулсен ток (Maximum
Pulse Current) IPP с преден и заден
фронт съответно 8 и 20 микросе-

б

д

в
г

Фиг. 2.

кунди и се отделя максималната импулсна мощност (Peak Power Dissipation) PPP или Ppk. В раздела Maximum
Rating на каталозите към тези основни параметри се прибавят максимално допустимите напрежения поради
ESD без и с допир (съответно VESD Air
и VESD contact) и още няколко в зависимост от производителя. Първото е
в съответствие с модела на човешкото тяло (Human Body Model) HBM
и се получава при разреждане на кондензатор 100 pF свързван към обекта през 1,5 kΩ. При по-рядко използвания машинен модел (Machine Model)
MM напрежението е значително помалко, тъй като се получава при разреждане на 200 pF, свързан към обек-
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Таблица 2. TVS диоди.
Раб. темп. обхват, oС (р-ри, mm) Структура

№

Модел

Производител

VWM,V; (VBR,V) [VC,V]; {IPP,A}

VESD Air,kV (VESD Contact,kV); [PPP,W]

1
2
3
4
5
6
7

PTVS3-015C-TH
ESD202-B1-CPS01005
SP3011 Series
DS9503
PUSB3FR4
NUP2201MR6
uClamp0506T

Bourns
Infineon
Littelfuse
Maxim Integrated
NXP
ON Semiconductor
Semtech

15; (17=5) [28]; {3000}
5.5; (min 6) [12]; {±3}
6 [12.5]; {3}
min 5.5 [10]; {2}
(9) [3]; {5}
max 5; (min 6) [max 20]; {25}
5; (min 6) [25]

(±4)
±17 (±15); [36]
±15 (±8)
±27
±15 (±15)
±20 (±20); [500]
±15 (±8); [25]

8

TPD1E05U06

Texas Instruments

5.5; (8.5) [14]; {2.5}

±15 (±12); [40]

TA= -40

+125 (1.1x0.7x0.55)

Фиг. 3е

9
10

VBUS05M2-HT1
WE-TVS 824014

Vishay
Wuerth Elektronik

5.5; (7.5) [15]; {3.6}
6; (6) [8.2]; {4}

±20 (±20); [65]
±30 (±20)

TJ= -55 +125 (1.03x0.65x0.4)
TA= -55 +85 (2.9x1.6x1.16)

Фиг. 3ж
Фиг. 3з

та през индуктивност 0,5 nH.
Действието на двупосочен диод
се изяснява чрез фиг. 2б, а другите
му символични означения са на фиг.
2в. Използват се и неговите реализации с два еднопосочни диода на фиг.
2г, от която се вижда едно от символичните им означения, а другите
са на фиг. 2д. Често срещан практически случай е защита на няколко
възела на електронна схема, например част от изводите на ИС или на
линиите на интерфейс, което определя голямото разнообразие на набори (обикновено означавани като TVS
Diode Array) с два или повече TVS
диода. Съществуват модели с нееднакви VESD на различните си изводи,
например по-малко на тези за защита на захранването в сравнение със
защитата на входно-изходни изводи.
Друга особеност е съществуването
на серии TVS диоди, различаващи се
по стойностите на VWM , VBR, VC и
двете VESD. Според паразитния капацитет на запушените диоди съществуват 3 разновидности – стандартни (Standard), в които той е
няколко десетки pF, бързи (High
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TJ= -40 +125 (10.8x9.3x4)
TA= -55 +125 (0.43x0.23x0.15)
TA= -40 +125 (3.6x1.45x0.55)
TA= -40 +855 (4x3.89x1.5)
TA= -40 +85 (2.5x1x0.5)
TJ= -40 +125 (3.1x1.7x1.1)
TJ= -55 +125 (1.3x1.3x0.4)

б

а

г

д

Фиг. 3

в

е

ж

Speed) с няколко pF и свръхбързи
(Super Speed) с няколко десети от pF.
Очевидно по-малкият капацитет осигурява по-бързо отпушване на диода,
т.е. по-бързо задействане на защитата. В многобройните приложения на
TVS диодите за защита на ИС,
свързани към компютърни и комуникационни мрежи е по-достоверно
снемането на волтамперните характеристики (например на IPP от VC)

Фиг. 2в
Фиг. 2в
Фиг. 3а
Фиг. 3б
Фиг. 3в
Фиг. 3г
Фиг. 3д

з

не чрез плавно увеличаване на напрежението, а със серия от къси импулси (например 5ns) с нарастваща
амплитуда, означавани като Transmitting Line Pulse (TLP).
В табл. 2. са примери на TVS диоди със структура, отбелязана в
последната колона и дадена на фиг.
2в и фиг. 3. Диодът на ред 1 е основно за защита на силови мрежи
ниско напрежение, а съотношение-
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а

б

в

г

Фиг. 4

то VBR>VC в диодите на ред 5 е заради поведението им като тиристори.
Голяма група приложения на TVS
диодите е в стационарни и преносими уреди, към която се прибавя защитата на свързани с проводникови
интерфейси (вкл. USB) прибори, с
ползване главно на набори TVS диоди. Все повече производители предлагат набори за конкретен интерфейс, например Texas Instruments има
TPD4EUUSB30
за
USB
3.0,
TPD12S015A за HDMI и TPD4S1394
за IEEE1394. Друга група са защитите на входове, свързвани към клавиатури (например TPD8E003 на TI),
ръчно задействани бутони и други
подобни. Масови са приложенията в
прибори за безжична връзка, както и
в индустриални системи.
Полимерни ESD ограничители
(Polymer ESD Suppressor). Паразитният капацитет на запушените TVS
диоди неизбежно влошава определени параметри на предпазваните
обекти, например ограничаване на
скоростта на обмен на данни в мрежи. Успешен опит за намаляване на
капацитета са полимерните ESD
ограничители, в които той типично е между няколко десетки и някол-
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ко стотици fF, а останалите параметри са както на TVS диодите.
Наименованието на приборите се
дължи на полимера между два метални електрода, като при напрежение
с произволна полярност и над определена стойност между тях той
бързо преминава в проводящо състояние и това определя действието
както на двупосочен TVS диод и
ползване на неговото символично
означение. Примери са сериите
Pulse-Guard ESD Suppressor, XtremeGuard ESD Suppressor и PESD на
Littеlfuse.
Варистори (Varistor). Металоокисните варистори (Metal-Oxide Varistor)
MOV носят наименованието си от
ползването в структурата им на
ZnO и класическото им приложение е
за потискане на отскоци на напрежението (Surge Protection) с произволна полярност. За ESD се ползва разновидността многослойни варистори (Multilayer Varistor) MLV, чието
наименование отразява структурата им - множество електроди, между които е разположена керамика с
полупроводникови свойства. Те са с
по-малък паразитен капацитет в
сравнение с MOV. Едно от ползваните символични означения на варисто-

рите е вляво на фиг. 2в, друго е на
фиг. 4а, пример за корпус с 4 варистора е даден на фиг. 4б, а на фиг. 4в
е третото съществуващо означение. При варисторите не съществува многообразието на структури
както при TVS диодите – дадените
на фиг. 4а-в са практически единствените.
Основната част на параметрите
е същата, както на TVS диодите, но
поради само двупосочното им действие към тях понякога се прибавя
променливото работно напрежение
VWM(AC). Мощността Р РР обикновено не се дава, но вместо нея в някои
каталози е отделената енергия по
време на импулса (Transient Energy
Rating) ET . Значителният паразитен
капацитет на част от варисторите позволява използването им за
намаляване на EMI и определя символичното означение на фиг. 4г. В табл.
3 са характерни примери за параметрите на масово използвани серии варистори, а дадените размери са на
най-малкия в тях.
Интегрални схеми със защита
от ESD. Представляват ИС с определени функции и прибавена ESD защита. Независимо от принципното
им предимство за намаляване на
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Таблица 3. Варистори.
Производител

1 USB Series Varistor (5)
2
MLA Series (6)
3
CTVS-CT Type (13)
4
NV73A Series (61)
5
MHS Series (6)
6
MLN Series (5)
7
EZJZS Series (10)

AVX
Bourns
Epcos
KOA
Littelfuse
Littelfuse
Panasonic

Раб. темп. обхват, oС (размери,mm)

VWM(DC),V; (VWM(AC)) [VBR,V]; {VC,V/IPP,A} VESD Air,kV; (VESD Contact,kV) [C,pF]; {ET,J}

18; (14) [65-300]; {/4}
4-20; (5.5-26) [8-42]; {24-70/20,30}
[28-250]; {66-290/1}
5.5-127 [66-290]; {18-248}
9-42 {30-135}
5.5-18 {15.5-50/1, 2}
6.7-18; (12-170) {/3.5}

15; (8) [3-30]; {0.015}
15; (8) [85-270]; {0.05, 0.1}
15; (8) [0.6-15]; {0.03 ,0.05}
[3-480]; {0.01-5.8}
15; (8) [1-29]
15; (8) [45-430]; {0.05 ,0.1}
15; (8) [3-220]

Източник: Murata

а

TA= -55
TA= -55
TA= -55
TA= -40
TA= -55
TA= -55
TA= -40

а

в
Източник: Panmasonic

б

б

Източник: Murata

Фиг. 6

в
Фиг. 5.

обема на устройствата, те нямат
широко разпространение поради
малките размери на самостоятелните TVS диоди. Типичен пример е
МАХ9940 на Maxim Integrated, през
която минава активният проводник
за обмен на данни на интерфейсите
1-Wire и I2C и тя прекъсва връзката
при импулс по линията над 28 V,
като издържа ESD до ±4 kV. От набора ИС на Texas Instruments типични са два примера. Чрез TPD4S014
се осигурява предпазване на зарядни устройства с USB 2.0 от ESD до
±15 kV (със и без допир) по проводниците за данни D+ и D-. Със същото действие за 4 от проводниците
на USB Type C е TPD85300, която издържа ±6 kV и ±15 kV съответно със
и без допир. Измервателният усилвател МСР6N16 на Microchip
Technology е с вградена ESD защита
от ±4 kV на всичките си входове и
допълнителна срещу EMI на диференциалния вход, която осигурява затихване 111 dB на сигналите с честота 2,4 GHz.
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+125 (1.6x0.9x0.8)
+125 (1x0.5x0.5)
+85 (0.6x0.33x0.53)
+85 (0.6x0.6x0.3)
+125 (1x0.6x0.5)
+125 (3.2x1.6x1.35)
+85 (1.37x1x0.6)

Източник: Panmasonic

№ Серия (бр. прибори)

д

г

Защити от EMI
Действието на тези защити се
оценява чрез електромагнитната
съвместимост (Electromagnetic
Compatibility) EMC на устройствата.
Предизвикващите EMI сигнали се
наричат EMI смущения (EMI Noise),
като тези по проводници са два вида.
Синфазните смущения (Common Mode Noise) се разпространяват едновременно и в една посока по два проводника, докато диференциалните
(Differential Mode Noise) са в една посока по активен проводник и в обратна през масата. Една от защитите
от EMI е намаляване на проводниковите смущения чрез филтри, които
са 4 основни разновидности.
Бобини (Choke, Coil, Filter Choke).
Практически задължително изискване към ползваните в електрониката
е да са с минимални размери, един от
похватите за постигане на което е
наличието на феритна сърцевина.
Първият тип са единичните бобини
(Ferrite Beat, Ferrite Beat Inductor) за
диференциални смущения, които се
поставят във веригата на активния
проводник и импедансът им Z намалява преминаващите по него смущения. Типичното им устройство е на
фиг. 5а. В двата края има керамични
пластинки с тънкослойни проводници (Inner Electrode) за двата извода
(Outer Electrode) на бобината и подобни проводници в ролята на намотки
на бобината върху феритните пластинки (Ferrite Sheet). Означаването на

бобините е класическо, но в каталозите обикновено се дава еквивалентната им схема (фиг. 5б), тъй като
съпротивлението R не е неизменното постояннотоково, а нараства с
честотата и при достатъчно висока се оказва, че Z на бобината зависи
практически само от него поради помалкото й от него индуктивно
съпротивление Х. Това се вижда от
графиките на фиг. 5в, като означената бобина има постояннотоково
съпротивление не по-голямо от 70
mΩ, максимален постоянен ток
Imax=750 mA и работи при температура между -55 и +125°С. Съществена особеност на бобините е, че вместо индуктивността им като параметър се дава Z при определена честота. Единичните бобини обикновено се предлагат в серии, като моделите в дадена са с различни R и Z.
Пример е серията BLM на Murata с
260 модела, които имат Z при 100
MHz между 5 Ω и 2,7 kΩ и Imax от 50
mA до 6 А. В зависимост от предназначението съществуват бобини
с общо предназначение, за обикновени и бързи комуникационни мрежи, за
силови мрежи, за потискане на смущения от гигахерцовия обхват, за
цифрови интерфейси, за автомобили.
Вторият тип са синфазните бобини (Common Mode Choke, Common
Mode Coil, Common Mode Noise Filter),
предназначени съответно за синфазни смущения и съдържащи две еднак-
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ви части със силна индуктивна
връзка. Символичното означение е на
фиг.6а. Могат да се използват и
като единични чрез успоредното им
свързване (1-2 и 3-4 на фиг. 6а). Принципът на действието им е изяснен
на фиг. 6б – токът поради смущенията (Common Mode Current), даден с
плътни стрелки, протича в една посока през двете части и за него поведението е като на единична бобина с импеданс Z, докато този от
полезния сигнал (Differential Mode
Current) е с прекъснати стрелки и
различна посока през двете части,
обуславя през тях магнитни полета
в противоположни посоки и за него
бобината реално е късо съединение.
Примери за бобини с такава
структура са сериите DLW и
PLT10HH (за Imax =18A) на Murata.
Структурата на миниатюрна бобина без ферит е на фиг. 6в, какъвто е
моделът EXCX4CZ на Panasonic
Industrial със Z=20 Ω при 100 MHz,
Imax =100 mA и постояннотоково
съпротивление 3 W. На фиг. 6г е тази
с ферит (модел EXCX4CH120X на
същия производител със Z=12 Ω при
100 MHz и Imax=100 mA). Те са част
от серията ЕХС от 12 модела, от
които има за интерфейсите USB,
HDMI и Display Port и за диференциалните мрежи MIPI и LVDS.
Друг характерен пример, особено
подходящ за сравнително нискочестотни смущения, е WE-CNSW на
Wuerth Elektronik с импеданс 6 kΩ при
10 MHz, Imax=90 mA и постояннотоково съпротивление 5,5 Ω. Съществуват и набори от две еднакви и независими една от друга синфазни боби-
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Фиг. 7.

Фиг. 8.

а
б
б

а

в

ни (Common Mode Noise Filter Array) със
символично означение на фиг. 6д, каквито са 4 от моделите в серията
ЕХС.
Специфични, но масови са приложенията на бобините за потискане на
смущенията, разпространяващи се
по едно- и трифазните променливотокови мрежи. Значително е разнообразието на модели, като тук ще
представим две типични серии на
Schurter. За намаляване на синфазните смущения, предизвиквани от ключови стабилизатори, усилватели с
накъсване на сигнала и управляващите блокове на постояннотокови захранвания и стъпкови електродвигатели, е серията DKFS, включваща 14
бобини с импеданс между няколко
стотици Ω и няколко десетки kΩ при

а

б
в

Фиг. 9.

честота 100 kHz, Imax между 0,4 и 4
А и постояннотоково съпротивление
между 18 mΩ и 1,3 Ω. За трифазни
мрежи (инвертори, честотни конвертори, UPS) е серията DKLP-3 от 8
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бобини с импеданс при 100 kHz между няколко kΩ и няколко десетки kΩ, Imax=3А-16А, и постояннотоково съпротивление 22 – 260 mΩ.
Проходни кондензатори. Ползват се за диференциални смущения като се поставят на активния проводник.
Свързването им се изяснява чрез фиг. 7а, изводите на
корпуса им са на фиг. 7б, като броят им определя наименованието 3-изводни кондензатори (3-terminal capacitor).
Те осигуряват капацитет между проводника и маса, който за преминаващите по него полезни сигнали има голям
ХС и не им влияе. За високочестотните смущения ХС е
малък и отклонява към маса голяма част от тях, т. е. не
преминават по проводника. Сред типичните примери е
серията NFM на Murata, обхващаща 76 типа с капацитет между 22 pF и 27 µF, максимално постоянно напрежение (между проводника и маса) от 2,5 до 100 V и максимален ток по проводника 200 mA – 10 A при размери
на най-малкия 1x0.5x0.5 mm. Обикновено проходните кондензатори се поставят на проводника за постояннотоково захранване, например върху печатната платка между ИС на памет и захранването й. Съществуват и набори от проходни кондензатори (3-terminal capacitor array),
например NFA31CC Series на Murata от 6 модела с по 4
кондензатора (фиг. 7в) с капацитет между 22 pF и 22 nF.
RC филтри. Действието им е както на добре познатите в електрониката нискочестотни филтри, а употребата им е твърде ограничена главно поради наличието на по-ефективните и вече с достатъчно малки размери и тегло LC филтри. За реализацията се ползват
проходни кондензатори, което се вижда от еквивалентната схема (фиг. 8а) на филтрите в NFR21G Series на
Murata. Нейните 10 модела са с размери 2x1.25x0.5 mm
и съдържат кондензатор между 10 pF и 100 pF и резистори 22 Ω - 100 Ω, които определят гранична честота
между 20 MHz и 300 MHz и потискат смущения до 1 GHz.
С подобна гранична честота са 10-те модела в NFA31GD
Series, всеки от които с по 4 филтъра и еквивалентна
схема на фиг. 8б.
LC филтри. Съвременните им размери и тегло позволяват използването им дори в джобни преносими устройства. Съществуват Г- (L-type), Т- (T-type) и П-образни
(π-type) филтри за диференциални сигнали, като използваните с класическа навита бобина съдържат в наименованието си „Coil“ или „Wire-wound“, а тези с тънкослойна
бобина – „Chip“. На фиг. 9а е пример за Г-образен филтър
– NFA21SL series на Murata с размери 2x1,25x0,5 mm,
предназначен за 4 линии. Шестте филтъра на серията
са с гранична честота 280-330 MHz, осигуряват затихване 15-25 dB при 900 MHz и имат Imax=100 mA.
Съществена група LC филтри са предвидените за
ограничаване на EMI, разпространяващи се по постояннотокови линии, например в индустрията, автомобилите, между постояннотокови стабилизатори, в електронни измервателни прибори. Характерни техни особености са значителният Imax и стойностите на fmax между
няколко MHz и няколко десетки MHz. Типични примери са
MSP Series на API Technologies, в която те са 10 А и 25
MHz и FA Series за повърхнинен монтаж на Kemet с ток
0,5 А – 10 А и честота между няколко десети и няколко
десетки MHz. Ползват се и двузвенни Г-образни филтри,
какъвто е BNX029-01 на Murata, който осигурява затихване не по-малко от 35 dB в честотна лента 15 kHz – 1
GHz, като има Imax = 15 А. Серията ELKEA на Panasonic
Industrial Devices съдържа десет Т-образни филтъра със
схема на свързване на фиг. 9б и гранични честоти между

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2017

37

електроника
Таблица 4. Защити съдържащи RC филтри.
№

Модел (схема), [канали]

Производител

VWM,V; (VBR,V) VESD Air,kV;
(VESD Contact,kV)

f-3dB,MHz; (fmax,GHz/S21,dB) [R, ];
{CD,pF}

1
2
3
4
5
6
7

SP6001-06UTG-1 (фиг. 10б); [6]
LX7205 (фиг. 10б); [2]
CM6304 (фиг. 10б); [3+1]
EClamp2384K (фиг. 10б); [4]
B72862F1050S160 [2]
TPD6F002-Q1 (фиг. 10б); [6]
VEMI85AA-HGK (фиг. 10б); [8]

Littelfuse
Microsemi
ON Semiconductor
Semtech
TDK Epcos
Texas Instruments
Vishay

max 6; (min 7) [±30]; {±30}
max 5; (min 6) [15]; {8}
(min 6) [±4]; {±4}
max 5; (8) [±17]; {±12}
max 5 [±15]; {±8}
(min 6) [±30]; {±20}
max 5; (min 6) [±30]; {±30}

115; (3/) [100]; {12}
50; (6/18) [10]; {145}
(3/32) [47;100} {16.7}
100; (2.7/30) [200; {12}
25; (4/20) {270}
100; (0.8/30) [100]; {17}
100; (6/22) [100]; {60}

3 MHz и 500 MHz, чийто Imax=6А се
дължи на навитата с проводник бобина, независимо от която размерите на филтрите са едва 3.2x2.2x1.8
mm. Серията 4700 на Tusonix съдържа
шест П-образни филтъра (фиг. 9в) със
затихване между 16 и 70 dB при 1
GHz, дължина 8 mm и диаметър 2,2
mm, чийто метален корпус се запоява върху печатната платка.

Раб. темп. обхват, oС
(размери, mm)

TA= -40
TA= -40
TA= -40
TA= -40
TA= -40
TA= -40
TJ= -40

+85 (2.6x1.45x0.55)
+125 (1.5x1x0.65)
+85 (1.2x1.2x0.41)
+85 (1.7x1.3x0.5)
+85 (1.37x1x0.65)
+125 (3x1.35x0.8)
+125 (3.3x1.35x0.6)

Източник: Vishay

б

a

Фиг. 10

в

Комбинирани защити
ESD/EMI
Масово използваното им наименование е EMI Filter with ESD Protection,
като за ESD в схемите им има ценерови диоди, а за EMI – RC или LC филтри.
Защити съдържащи RC филтри.
Реализират се с нискочестотни филтри, като при ползването им трябва
да се има предвид зависимостта на
техния коефициент на предаване KdB
от честотата (фиг. 10а), като се
използват и 4-те му участъка. Първият до граничната честота f-3dB е класическата лента на пропускане, в
която той обикновено е около -6 dB.
Вторият участък е също познатата
лента на непропускане, в края на която KdB е между -30 и -70 dB в зависимост от схемата на защита. След
неговата минимална стойност започва участък III на увеличаване на коефициента (до около -20 dB) поради паразитната индуктивност на проводниците на масата, който в участък
IV отново намалява заради паразитната индуктивност на активния проводник. Полезно е да се има предвид,
че често в документацията като
параметър се дава S21dB= -KdB.
Основната схема е на П-образен
филтър (фиг. 10б), в която кондензаторите са паразитните капацитети на ценеровите диоди. Обикновено в един корпус има от 2 до 8 еднакви схеми по една за всяка от свързващите линии, но съществуват разновидности с прибавени ценерови диоди за защита на проводниците за постояннотоково захранване, които
може да са с по-големи VESD от тези
на линиите. В колона 2 на табл. 4
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Фиг. 11

б

a

това е отразено с прибавяне на цифра за броя им (3+1 означава три RC
филтъра и един ценер). Друга особеност е съществуването на ИС с различни R и f-3dB за отделните линии.
Важно за ползването е, че в каталозите обикновено се дава и честотната зависимост на S21, от която
се вижда стойността му в лентата
на пропускане, тази на f-3dB и честотата fmax на най-голямото затихване с неговата стойност. Дадените
в табл. 4 примери са на масово използваните корпуси за повърхнинен
монтаж, в изключение на този на ред
3, който е за платки с отвори (такъв
е и на SHCV Series на TDK).
Специфичен и по-рядко използван
тип е защитата от успоредно
свързани варистор и кондензатор
(фиг. 10в), които потискат основно
импулсни смущения от електродвигатели, релета и други с индуктивен характер. Основните им различия от тези с ценерови диоди са невинаги даваната значително по-ниска f-3dB (обикновено до няколко MHz)
и големият им ток, достигащ няколко стотици А. Примери са серията
V2F на производителя AVX и VFC2Н
Series на Murata.

Защити с бобини и ценерови диоди. Първата от двете основни разновидности са синфазни бобини с ценерови диоди между всеки от изводите им и маса за ограничаване на
напреженията им. Това се вижда от
фиг.11а (представен е ChipGuard CGF
Series на Bourns) с максимално напрежение 5V на изводите, а преминаващите сигнали са с честота до 3
GHz. С две такива схеми в един корпус е EXC18CS900U на Panasonic
Industrial Devices със същото напрежение и пропускане на сигнали до 2
GHz.
Вторият вид са LC филтрите със
защити на изводите от ESD. В корпус с размери 1,7x1,3x0,5 mm е
EClamp2504K на Semtech, който осигурява затихване не по-малко от 20
dB в обхвата 800 MHz – 2,7 GHz и
защита от ESD с и без допир съответно ±8 kV и ±15 kV. За USB интерфейс е предназначен филтърът на
фиг. 11б (Wuerth Elektronik), синфазната бобина в който е WE-CNSW, тази
за захранването е WE-CBF series и
ценеровите диоди са от WE-VE series,
докато изискванията към варистора
са в зависимост от конкретното
приложение.
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Големите масиви
данни (Big Data) в
индустриалната
автоматизация
В

ig Data е термин, който все по-често фигурира в
англоезичните източници, посветени на информационните и комуникационни технологии. Той описва големи
масиви данни, които са толкова обемни и комплексни, че
не могат да бъдат събирани, селектирани, обработвани
или управлявани посредством широко използваните со-

фтуерни инструменти в рамките на приемливи периоди
от време. Сред областите, традиционно свързани с генерирането на големи масиви данни, са метеорологията, геномиката, сложните физични симулации, както и
научноизследователската дейност в областта на биологията и околната среда. През последните години обаче все повече проблеми с обработката на големи обеми
данни възникват и в различни сектори на индустрията.
Това се случва паралелно с дигитализирането на технологиите в индустриалната автоматизация и реализирането на концепции за свързано производство като
Industrial Internet of Things, Connected Enterprise (свързани
предприятия), Smart Factory (интелигентни фабрики) и
Industry 4.0.

Големите масиви данни в индустрията
Терминът „Industrial Big Data“ (IBD) възниква логично, за
да опише големите обеми данни в диверсифицирани времеви редове, генерирани с висока скорост от индустриалното оборудване. За първи път е използван през 2012
г. наред с първата дефиниция на Industry 4.0, а в основата му лежи вече познатото понятие за големи масиви
данни (Big Data), което стана популярно в областта на
информационните технологии през последните години.
Големите данни в индустрията са органично обвързани с индустриалния интернет. Те се характеризират с
голям обем и разнородност, както и с изключително високи темпове на увеличаване обема на масивите. Ето защо
за обработката им са необходими усъвършенствани технологии и инструменти. Обикновено Industrial Big Data
масивите са по-структурирани и корелативни, по-подредени във времето и по-готови за анализ в сравнение с
данните, генерирани в други сфери. Това се дължи на факта, че тези масиви се генерират от автоматизирано
оборудване и процеси, при които средата и операциите
са силно контролируеми, а човешката намеса е сведена
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за тях. IBD анализът обаче е насочен
по-скоро към физическите причини за
възникването на даден феномен и
изискват по-задълбоченото му изследване.

Потребност от
предварителна
подготовка

до минимум. Дори да са генерирани от
най-съвременните, мрежово свързани
и високотехнологични автоматизирани системи, големите масиви индустриални данни все пак притежават
три основни характеристики, които

42

ги превръщат в истинско предизвикателство за обработка.
Традиционните Big Data аналитични инструменти са фокусирани върху
изследването на връзките между явленията и събирането на информация

В сравнение с традиционните Big
Data аналитични инструменти,
Industrial Big Data анализът е съсредоточен върху целостта на масива, а
не върху неговия обем. Това означава, че при конструирането на точна
аналитична система, базирана на
данни, е необходимо да се подготвят
повече данни от различни работни
среди. Вследствие на често срещани комуникационни проблеми и на
различните по тип източници, големите масиви индустриални данни
могат да са дискретни или несинхронизирани. Ето защо важна процедура преди анализа на данните е проверката на тяхната цялост,
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начение, не е препоръчителен в индустриалната автоматизация, тъй
като могат да се окажат неефективни.

Технологии за събиране,
съхранение и управление

продължителност и синхронизираност.
При традиционните Big Data аналитични инструменти обемите на
масивите могат да компенсират
ниското качество на данните. При
големите обеми индустриални данни
обаче променливите обикновено
имат ясни физически значения и целостта на данните е от критично зна-
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чение при разработката на аналитичната система. Данните с ниско качество и неправилните отчитания
могат да объркат връзките между
различните променливи и да окажат
крайно негативен ефект върху точността на оценката при обработка.
Ето защо директният трансфер на
техники, разработени за анализ на
големи масиви данни с общо предназ-

Тъй като данните от автоматизираното индустриално оборудване
се генерират с изключително висока
скорост и в огромни обеми, инфраструктурата, необходима за съхранението и управлението им, е първото предизвикателство, с което се
сблъсква индустриалната автоматизация. Необходими са аналитични
инструменти в почти реално време,
както и визуализация на резултатите. Първата стъпка към успешното
управление на IBD е събирането на
правилните данни. Тъй като степента на автоматизация на съвременното индустриално оборудване става все по-висока, обемите данни се
генерират на база отчитанията на
все повече сензори. Разпознаването
и разграничаването на параметри-
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time analytics). За да е възможно бързото вземане на решения, съхранението, управлението и обработката на
данни трябва да са максимално интегрирани. Все по-често се разработват
и използват т. нар. IMDG-базирани (inmemory data grid) системи, които са
доказани решения за обработка на изключително големи масиви данни, генерирани с много висока скорост, и
извършване на анализ в почти реално
време. С намаляването на цените на
паметите, тези системи се очаква
да се превърнат в централна и фундаментална технология при бъдещата обработка на IBD в индустриалната автоматизация.

Киберфизични системи

те, свързани със статуса на оборудването, е важно за намаляването на
обема данни, които трябва да бъдат
събрани, като в допълнение подобрява ефективността на анализа.

46

Следващата стъпка се състои в
изграждане на система за управление
на данни, която е способна да работи
с големи масиви данни и да извършва
анализ в почти реално време (near real-

Киберфизичните системи са ключова технология в областта на големите масиви индустриални данни. Те
са базирани на безпроблемна интеграция между изчислителни модели и
физически компоненти. За разлика
от конвенционалните оперативни
технологии, обработката на IBD
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изисква вземане на много по-информирани решения, централна роля при
които играе статусът на оборудването. Така наречената „5C“ архитектура (Connection, Conversion, Cyber,
Cognition, Configuration – свързване,
преобразуване, кибер, познание, конфигурация) при киберфизичните системи е фокусирана върху преобразуване на необработени данни в действена информация, разбиране на
процесите и тяхното оптимизиране посредством вземане на добре
информирани решения. Оптимизираните процеси, от своя страна, допълнително подобряват производителността и намаляват разходите. Това
кореспондира и с основната цел на
обработката на IBD – извличане на
критична информация от големи
масиви необработени данни и превръщането й в бизнес стойност.

Big Data и интелигентно
производство
В съвременното все по-свързано
индустриално производство интели-
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гентните системи, Internet of Things
(IoT) сензорите и роботите обединяват усилия в автоматизирането на
големи производствени звена,
свързвани от жични и безжични мрежи и генериращи както силно структурирани, така и неструктурирани
масиви данни. Интелигентното производство в този смисъл може да
бъде дефинирано като: вид информационна система, вградена във физически обекти посредством сензори
и актуатори, в която процесите се
самоуправляват, „умните“ продукти
сами инициират коригиращи мерки за
предотвратяване на дефекти, а индивидуалните компоненти автоматично се подменят.
Зависима от обработката на големи масиви данни в реално време,
на чиято база се вземат решенията
в интелигентните фабрики, концепцията за Industry 4.0 на практика се
препокрива с тази за четвъртата
индустриална революция, при която
водеща роля в индустриалното производство играят киберфизичните

системи. За да е реализируема на
практика визията за интелигентно
производство, индустриалните производствени системи е необходимо
да бъдат модифицирани така, че да
могат интерфейсно да се свързват
и да осъществяват мониторинг на
различни сензор-базирани IoT технологии. Разнородните производствени процеси, логистиката, поръчките
и другите елементи на индустриалното производство трябва да могат
да бъдат интегрирани в единна интелигентна платформа.
С оглед на необходимата IT архитектура, тази задача се оказва с
голям мащаб и сложност. Също толкова важно е и сливането на обработката на IBD и стандартните
големи масиви данни – процес, необходим във връзка с реализирането на
концепцията за Industry 4.0 и повсеместната мрежова свързаност на
производственото оборудване. За
целта е необходимо технологиите и
персоналът, ангажирани в събирането и обработката на двете катего-
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рии информационни масиви, да бъдат
тясно консолидирани. Когато е налице необходимост от управление на
големи масиви данни в различни фабрики с различни местонахождения и
доставчици, е препоръчително в
единната платформа за Big Data анализ да бъдат интегрирани и източниците на специфични данни относно локацията и доставките.
Добрата новина според пазарните
анализатори в областта е, че вече
се утвърждават индустриални стандарти за IBD и стандартни BD интерфейси, които да улеснят потоците на информация в интелигентните производствени системи. В
индустрии като хранително-вкусовата и бутилиращата например се
използват все повече сензори за измерване на температура и влажност, които генерират големи обеми данни и изпращат автоматични
известия при критични отклонения
от предварителни зададените рамки на процесните параметри.
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През последните години поръчките на системи за индустриална автоматизация в глобален план регистрират значителен ръст, като все
по-търсени стават решенията,
съвместими с обработката на големи масиви данни. Нараства търсенето на сензори, програмируеми логически контролери и други технологии, които могат да интерпретират
големи обеми информация. Именно с
това започва и процесът по обработка на IBD в индустриалната автоматизация – със закупуване на
съответните усъвършенствани системи и компоненти, които са в
състояние да събират и управляват
Big Data.

Проблеми и
предизвикателства
Три от основните проблеми, с
които компаниите доставчици на
решения за индустриалната автоматизация или експлоатиращите автоматизирани системи е много веро-

ятно да се сблъскат, са: как да бъдат
събирани данните, къде да се съхраняват и най-важното – как да бъде
извлечена и интерпретирана важната информация от тях.
Събирането на данните отдавна
не е проблем благодарение на широката гама технологии за автоматична идентификация и отчитане на
различни параметри, достъпна на
пазара. Тези технологии все по-масово се имплементират в автоматизираното индустриално оборудване,
а също и в системите за сградна
автоматизация и мениджмънт. Напредъкът в областта на облак-базираните системи пък успява да предложи ефективно решение за много
от традиционните проблеми, свързани с физическото съхранение на данни.
Едно от най-големите предизвикателства в индустриалната автоматизация в момента е изборът на
подходяща технология за интерпретиране на големи и разнородни маси-
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ви от данни и превръщането им от
шум с голям обем в систематизирана действена информация. През последните години се разработват редица софтуерни решения за Big Data
приложения. Една от техниките за
паралелна обработка на големи масиви данни на няколко възлови точки е
програмният модел MapReduce. Това
е алгоритъм, съставен от две формули – map и reduce. Първата филтрира
данните, а втората обобщава информацията, събрана от различни точки,
в единен резултат. За разлика от
традиционния софтуер, който придвижва данните в мрежата към съответния софтуерен инструмент, за да
бъдат обработени, специализираният
софтуер за обработка на големи масиви данни трансферира обработващия инструмент в мрежата към информационния масив.
С помощта на такива софтуерни
решения за обработка на Big Data от
ново поколение индустриалните производства стават все по-автомати-
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зирани и подходящи за генериране и
утилизиране на IBD масиви. Едно от
множеството предимства, които
тези технологии осигуряват за индустриалните предприятия, е
възможността за прогнозен мониторинг на физически системи и оборудване. Идентифицирането на възможни модели в качеството на продуктите, производствените данни и
сервизните доклади е само едно от
многото приложения на Big Data в
производството. Така предприятията могат да анализират исторически обеми данни, генерирани с години,
и да регистрират различни вариации
и тенденции.
Едно от основните предимства
на използването на големи масиви
данни в индустриалната автоматизация е възможността да се събират
данни от всички автоматизирани
системи и да се идентифицират
своевременно и дори предварително
всякакви индикации за влошена ефективност и производителност, как-

то и за повреди, неизправности и
влошаване на физическото състояние на оборудването. На база резултатите от обработката на IBD е
възможно тези проблеми да бъдат
регистрирани, диагностицирани и
отстранявани без прекъсвания на
производствените процеси и свързаните с тях разходи.
Не на последно място, управлението на големи масиви данни в процесната автоматизация е ефективен
способ за идентифициране на потенциал за оптимизиране на процесите.
Информацията, събирана от разнородни интелигентни измервателни
уреди, може да спомогне за подобряване ефективността (производствена, енергийна, ресурсна и т. н.) на
съответните процесни системи, в
които е интегрирана измервателната техника. Така управлението на IBD
се превръща в ценен инструмент за
генериране на маркетингова информация, прогнозна поддръжка и оперативен мениджмънт.
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Изпитване на
кабели
Т

ъй като повредите по кабелите
водят до финансови разходии и до
прекъсвания на електрозахранването, са необходими технически средства за изпитване, с които да се проверява доколко кабелите и връзките
са в добро състояние и да се открива навреме къде точно са неизправностите по тях. Понякога силовите
кабели дефектират скоро след въвеждането им в експлоатация, но
обикновено повредите са свързани
със стареенето на изолацията на
кабели, които се използват от дълго
време, а също и с муфите за тяхното свързване. Тъй като много кабели
са под земята, откриването на точното място и отстраняването на
повредите по тях е истинско предизвикателство.
Затова са необходими диагностични изпитвания, които да осигурят надеждна информация за състоянието на изолацията на кабела и за
оценка доколко тя е податлива на
увреждане. На теория най-добре е
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подобни изпитвания да се провеждат на мрежовата честота, за да се
възпроизведат възможно най-точно
нормалните условия на експлоатация
на кабела. На практика обаче този
подход е проблемен. Кабелите представляват висококапацитивен товар за тестовото оборудване, което означава, че ако изпитването се
прави на мрежова честота, ще е
необходимо голямо количество реактивна енергия за зареждане на кабела. За да се изпълни това изискване,
тестовото оборудване трябва да е
с големи размери и тежко, което го
прави скъпо. Именно поради тази
причина изпитването на кабели обикновено не се прави на мрежова честота.
Друга възможност е изпитването
с постоянно напрежение, при което
се ползват установки за тестване
на изолацията на 1 или 5 kV. Подобни
установки са малки, удобни и по-евтини. Когато тестовете, направени с тях, са с подходяща продължителност – обикновено една минута
– тези установки са много подходя-

щи за провеждане на изпитвания,
които са безразрушителни и дават
възможност на място да се види
състоянието на изолацията на кабелите.
Изпитванията с постоянно напрежение при тези не особено високи
стойности, макар и да дават ориентация дали има или няма сериозни
дефекти, не осигуряват достатъчно
полезна информация относно общото износване и стареенето на изолацията. Освен това този вид изпитвания не възпроизвеждат нормалните условия на експлоатация на кабела, съответно и разпределението на
натоварването върху изолацията му
не е същото, както при обичайната
работа на мрежова честота.
За откриването на дефекти в
изолацията може да са необходими
изпитвания на по-високи напрежения
– два или три пъти по-високи от
работното напрежение на кабела.
При това обаче съществуват сериозни опасения, че високоволтовите
постояннотокови изпитвания могат ненужно да увредят тествания
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кабел. Има доказателства, потвърждаващи тезата, че при този
вид изпитвания в изолацията на
кабелите от тип XLPE се създават
предпоставки за образуването на
дървовидни микроскопични пори, в
които се задържа влага.

Изпитване на кабели при
свръхниски честоти
(СНЧ)
Дървовидните пори започват да
се образуват след проникването на
микроколичества водни пари в изолацията още при производството на
кабела или при полагането му. Такива пори сами по себе си не водят до
непосредствена повреда на кабела,
но има опасност някоя от тях да
продължи да се разраства, докато
най-накрая стане токопроводима и се
превърне в електрическо разклонение. Това може да доведе до утечки
на ток и повреждане изолацията на
кабела.
Тези проблеми са в основата на
разработването на още един метод
за изпитване на кабели – с използването на променливотоково напрежение със СНЧ. Изпитването на кабели
със СНЧ е методика, която се прилага за кабелите за средно и високо
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напрежение. Установките за СНЧ
изпитвания имат предимството, че
са с малки размери и тегло, а това
ги прави особено удобни за работа в
полеви условия, където транспортът и наличното пространство
са проблем. Изпитванията на кабели
със СНЧ са регламентирани в стандартите IEC 60502 (до 35 kV) и IEEE
400.2 (до 69 kV).

Изпитвания на СНЧ за
издръжливост
Високоволтовите изпитвания за
издръжливост се провеждат заедно
с измерванията на частичния разряд
през твърдите диелектрични части
от структурата на кабела. Правят
се още на етапа на производството
за целите на качествения контрол на
кабели от средно до свръхвисоко
напрежение.
Изпитванията на СНЧ могат лесно да се извършват от електроразпределителното дружество без да
е необходимо да се прибягва до специализирани услуги. Проведени са
статистически изследвания, според
които процентът на открити дефекти по кабела при този вид изпитвания варира от 0,2 до 4% става дума за 30-минутните тес-

тове, проведени при стойности на
напрежението съгласно предписанията на стандарта IEEE 400.2. Предписаните в стандарта стойности
за изпитванията на СНЧ са такива,
че при тях да не се повреди кабел с
„добра“ изолация, но същевременно
са подбрани и така, че да влошат
още повече съществуващите дефекти и кабелът да се повреди още на
етапа на тестването, а не след
като вече е въведен в експлоатация.
Обосновката за такъв подход е
съвсем очевидна – повредата на
кабела по време на изпитвания води
до по-малко щети и намалява вероятността от непланирани отпадания на мрежовото захранване, в случай че такъв кабел е монтиран.

Изпитвания на СНЧ за
оценка на ъгъла на
диелектрични загуби
(тангенс делта)
Кабелите за пренос на средно напрежение и всички елементи, участващи в монтажа им, са много
съществена част от електроразпределителните мрежи. В тях се ползват изолационни материали с ниска относителна диелектрична проницаемост и ниски диелектрични за-
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губи. Тези две характеристики на диелектрика обаче могат да се изменят със стареенето на кабела. Диелектричните загуби могат да се
оценят сравнително добре, тъй
като те могат да нараснат многократно за времето, в което конкретният сегмент от електропреносната система е в експлоатация.
При това често се наблюдава как те
рязко нарастват на местата, в които са се образували дървовидни
пори, задържащи влага.
Измерването на тангенс делта се
прави за диагностична оценка на
общото състояние на изолацията на
кабела, който може да се представи
с опростена еквивалентна схема,
състояща се от два елемента – резистор и кондензатор. При подаване
на напрежение общият ток, който
протича, се състои от тока през
резистора и тока през кондензатора. Тангенс делта се дефинира като
съотношението между тези две
съставки на тока. Измерванията се
правят докато кабелът е изключен
от системата.
В практиката е удобно диелектричните характеристики да се измерват при СНЧ 0,1 Hz. От една
страна, това дава възможност да се
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изработват източници с по-малки
размери и с по-малка изходна мощност, а от друга – повишава чувствителността на резистивния
компонент в диелектричните загуби.

Изпитвания на СНЧ за
установяване на
частични разряди
Източникът на СНЧ може да се
ползва за натрупването на заряди в
изолацията и по този начин да предизвика частични разряди от местата, в които тя е увредена. Тъй като
подобно изпитване се прави докато
кабелът не е включен в системата,
тестовото напрежение може да се
изменя, за да се установят стойностите, при които възникват и се гасят такива частични разряди.
Трябва да се отбележи, че различните дефекти могат да бъдат с
различни характеристики в зависимост от средата и източника. Дори
и при по-високи напрежения критериите за засичане на частични разряди и за точност на измерването
им не са строго дефинирани и не
зависят от конкретните измерени
стойности. Затова и откриването
на местата, от които се зараждат

частичните заряди, на настоящия
етап е по-важно от установяването на точните параметри на зарядите.
Самото откриване на такива дефекти е особено полезно, когато
става дума за нови кабели, за които
точният анализ на дефектите е
може би от по-малко значение за
крайното решение да се монтират
или не. Всякакви дефекти при изграждането на нови инсталации трябва
да бъдат отстранявани. За системи,
които са в експлоатация от по-дълго
време, сериозността на проблема с
частичните разряди може да се прецени като се съпоставят техните
характеристики. За съжаление, няма
обективна методика, по която само
след едно измерване да се прецени
доколко е сериозен този проблем.
Тенденция може да се установи само
след многократни периодични измервания и затова е важно условията,
при които те се правят, да бъдат
внимателно контролирани и да
бъдат повторяеми, за да се натрупа
достоверна база от данни за сравнение.
Обичайните параметри на частичните разряди, които трябва да
се следят, за да бъде анализът по-
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точен, са: стойностите на напрежението, при които те възникват
и се гасят; видът на частичния разряд (вътрешен, повърхностен, коронен); интензитет на разряда (в mV/
pC – миливолти/пикокулони); с каква честота се повтарят тези частични разряди; точните им места.

Установяване на
точното място на
повредата
Изпитванията, на които се подлага изолацията, помагат да се определи вероятността даден кабел да
дефектира и се правят по-скоро с цел
да се предотвратят или поне да се
предвидят възможните повреди преди да са се случили, а не да се действа след това. Все пак кабелите се
повреждат и когато това стане,
най-важното е да се открие точното място на повредата по възможно най-бързия начин, а това може да
е трудно, ако кабелът е заровен под
земята.
Първо е желателно да се провери
изолационното съпротивление между проводящите части и обвивката
на кабела, като за целта обикновено се ползва килоомния обхват на
специализиран измерител на съпротивлението на изолацията или на
обикновен мултимер. Така се уста-
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новява дали това съпротивление е
високо или ниско, което е ценна информация с оглед на избора на метод за приблизителното установяване на мястото на повредата.
Използването на омметър, без да се
прибягва до високоволтов тест на
изолацията, предотвратява риска
от допълнително влияние върху повредата и изменение на характера
й, което би затруднило приблизителното локализиране на мястото.
На следващия етап се ползва рефлектометър във времевата област
(РВО). Той също няма да повлияе върху
повредата, но ако става дума за
прекъсване или късо съединение, ще
може да определи разстоянието до
увреденото място. Тази операция
понякога се нарича ехоимпулсен нисковолтов метод за установяване на
местоположение.
Ако при повредата е измерено
високо съпротивление на изолацията, трябва да се ползват алтернативни методи. Сред тях са т. нар.
методи с отражение на дъгата,
включващи генератор на високоволтови импулси, който подава такъв
импулс по кабела и заедно с това
ползва и ехоимпулсен сигнал. Идеята е на мястото на повредата да
се създаде дъга, която предизвиква
временно късо съединение, което

вече може да бъде засечено от РВО.
Има и още методи, при които се
ползва отражението на дъгата,
импулсен ток или затихването на
напрежението.
Накрая следва да се установи
съвсем точното място на повредата. При най-разпространения метод, използван на този заключителен етап, се засичат акустични и
електромагнитни сигнали, излъчени
от зоната на повредата, докато по
кабела се подават импулси от високоволтов импулсен генератор.
Изпитването на кабели с цел предвиждането и отстраняването на
повредите по тях е задача от ключово значение за всички, свързани с
разпределението на електроенергия.
Налице е широк набор от методики
и оборудване за ефективно провеждане на тези изпитвания. Но въпреки всичко, при изпитването на кабели трябва да се преодолеят сериозни предизвикателства. Ето защо
консултирането с експерти в областта е също толкова важна стъпка,
колкото и изборът на тестовото
оборудване, тъй като именно те ще
помогнат при избора на най-подходящото оборудване за конкретния случай и ще дадат съвет как то да бъде
използвано така, че да даде най-добри резултати.
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Изваждаеми решения от Ритал
Оптимална конструкция за шкафове за комутационна апаратура
Изцяло разединяеми (изваждаеми)
решения с оптимална конструкция за
шкафовете за управление на електродвигатели за промишлени обекти с високи изисквания към непрекъсната
работа. За покриване на тези изисквания комутационната апаратура
трябва технически да се организира
така, че да може да се сменят отделни функционални единици без спиране
на цялата инсталация. Така наречената "гореща смяна".
Използването на "изваждаеми" функционални блокове позволява бързо и
безопасно да се заменят аварирали устройства без демонтаж на изходящи
кабели и клеми за присъединяване.
Всички електрически съединения в
такива модули се извършват с помощта на разединяеми електрически контакти, което позволява смяната да
стане бързо и безопасно.

Управлението на изключвателя в
"изваждаем" блок става с изнесена
дръжка, свързана с механичната блокировка. Достъпни са няколко положения: "включено" - в работно състояние,
при което модула е блокиран срещу несанкционирано изваждане; "тест", с
изключени електрически контакти и
блокирана възможност за завъртане
на контролната ръкохватка, но с достъпна възможност за тестване на
вторични вериги. В положение "изключено" блока е в изцяло изключено състояние. За "изваждане" не е необходимо
да се изпълняват монтажни работи и
процеса отнема по-малко от минута.
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В основата на конструкцията е
многократно доказалата се система
Ri4Power - основна платформа за електроразпределителни устройства,
ниско напрежение, системи за автоматизирано управление на електродвигатели или разпределение на електроенергия за фиксиран монтаж на апаратурата с форма на физическо разделяне, стигащо до Форма 4b.
Системата позволява използването
на устройства за защита и разпределение от различни производители на апаратура в различно изпълнение - стационарно, на основа (цокъл) и изваждаемо.
Корпусът TS8 - здрава и надеждна рамка и широката гама от компоненти
като разнообразни и тествани модули,
собствени шинодържатели и други специализирани компоненти, позволяват
голяма гъвкавост при конфигуриране в
съответствие с техническите изисквания за всяко отделно решение. Най-често с Ri4Power се конфигурират решения
за вътрешно функционално разделяне
от Форма 2а до Форма 4б.
Функционалните блокове са окомплектовани с всички необходими елементи за монтаж, които се монтират на
мястото на фиксираните отсеки. При
това се съхраняват основни елементи
на вътрешния монтаж и шинни системи. Минималната височина на "изваждаемия" блок е 150 мм. Отличителна особеност (освен механизма за разединяване и изваждане на контактите) е възможността за поставяне на
до 3 броя захранващи източници на
същата височина (150х200 мм).

Номенклатурата на стандартните
блокове отчита: габаритни размери,
номиналния ток, възможна комбинация
на устройствата и различни производители на активното оборудване.
Към момента наличните решения
за поръчка са блокове с инсталиране на
оборудване на фирми ABB, Schneider
Electric, Siemens. Ритал може да предложи и проектни решения за "не типови" изпълнения с възможност за доработка на предните и други монтажни елементи на блоковете по техническо задание на клиента.
За оптимизиране на разходите се
предлагат изпълнения със степен на
защита IP31 и IP54.

За конфигуриране и изготвяне на
оферта е необходимо да изпратите
запитване на:
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Машиностроене
и Industry 4.0
С

ъвременните машиностроителни предприятия са на прага на
четвъртата индустриална революция, която обещава да обедини производствените технологии и мрежовата свързаност в нова парадигма
на индустрията, дефинирана от концепциите за Internet of Things и
Industry 4.0. Интелигентното производство се превръща в стандарт в
един все по-високотехнологичен
свят, в който умните машини, системи и мрежи, базирани на информа-
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ционни и комуникационни технологии, са способни да общуват и обменят данни и автономно да управляват производствените процеси.
Така традиционните машиностроителни производства еволюират в
свързани екосистеми.

Интелигентно
производство
и Industry 4.0
Дефиницията на Industry 4.0 за
първи път е формулирана през 2011
г. в рамките на тогавашното издание на най-голямото индустриално

изложение в света Hannover Messe.
Формулировката е дело на специално създадена за целта работна група от агенцията за икономическо
развитие Germany Trade & Invest
(GTAI) на германското федерално
правителство. Тя гласи: „Industry 4.0
е промяна на парадигмата, възможна благодарение на технологични
подобрения, които водят до преобръщане на процесната логика на конвенцоналното производство. Тя представлява технологична еволюция от
т. нар. embedded systems към киберфизични системи (cyber-physical
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ду дигиталната и физическата реалност. Тази връзка обикновено се осъществява чрез сензори, вградени във
физически устройства, както и мрежови технологии, които събират
данните от отчитанията им.
Industry 4.0 свързва вградените системи и производствените технологии с интелигентните индустриални процеси, за да положи основите
на нова технологична ера, в която
коренно се видоизменят както индустрията и производствените вериги на стойността, така и съществуващите бизнес модели.

Концепции за „умно“
производство

systems, CPS), подход, който свързва
вградените производствени технологии и интелигентните производствени процеси“. С други думи
Industry 4.0 е производствена екосистема, в която индустриалните системи и обектите, които те създа-
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ват, не просто са свързани. Освен
това те комуникират помежду си,
анализират и използват тази информация, за да провокират интелигентен отговор обратно във физическия свят. Именно киберфизичните
системи са свързващото звено меж-

Освен за Industry 4.0, през последните години масово се говори и за
много други концепции за т. нар.
„умно“ производство - индустриален
интернет (Industrial Internet), свързано предприятие (Connected Enterprise),
интелигентно
производство
(SMART Manufacturing), интелигентни фабрики (Smart Factory), Производство 4.0 (Manufacturing 4.0), Интер-
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нет на всичко (Internet of Everything),
производствен Internet of Things
(Internet of Things for Manufacturing) и
др. Всички тези концепции до голяма
степен могат да бъдат приети за
синоними на Industry 4.0, тъй като
фокусът им е един и същ – интелигентни машини, работещи и комуникиращи помежду си в свързана производствена екосистема.
Децентрализираната интелигентност на тези машини спомага за
изграждането на интелигентна
обектна мрежа и независим процесен
мениджмънт в реално време на база
взаимодействието между реалния
свят и виртуалната реалност. Наред
с формулировката за Industry 4.0, и
някои от първите реални внедрявания на тази концепция се появяват
именно във водещите европейски
икономики, които диктуват световния пазар по отношение на производство и икономически показатели.
Сред тях е и Германия, която е водеща в индустриалните иновации и
заема трайна позиция сред глобалните технологични лидери.
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Именно немското промишлено
производство се счита за едно от
най-напредналите в Европа и света
по отношение нивото на автоматизация. В допълнение, в тази държава
се развива и активна научноизследователска дейност в сферата на индустриалните производствени технологии, машинния интелект и киберфизичните системи. Ето защо едно
задълбочено проучване на нивото на
възприемане на Industry 4.0 в машиностроителната индустрия в страната би било показателно за цялостното развитие на концепцията за
свързано производство и нейните
приложения в Европа и в глобален
мащаб. Именно с тази задача се заема авторитетното британско списание Quest Trend Magazine, издание
на маркетинговата агенция Quest
TechnoMarketing. Изследователската
фирма е специализирана в проучване
на тенденциите в областта на автоматизацията в машиностроенето и промишленото производство в
европейските държави, заемащи лидерски позиции в индустриално от-

ношение в Европа. Quest Trend организира серия от анкети и детайлни
интервюта сред компаниите в машиностроителната индустрия.
Резултатите и изводите от тях,
систематизирани в подробни доклади, са изготвени на база отговорите на 150 машиностроителни фирми от различни сектори. Сред тях
са производители на машини за обработка на строителни материали,
стъкло, керамика и хартия, принтери, конвейерни системи, машини за
изработка на каучукови и пластмасови изделия, оборудване за хранително-вкусовата промишленост,
високотехнологични системи в сферата на роботехниката и автоматизацията, текстилно и опаковъчно
оборудване, металорежещи и металообработващи машини и др. Водеща тема на първото от двете мащабни проучвания, които списанието
провежда през 2016 г., е степента
на реализация на концепцията за
Industry 4.0 и свързаното производство според немската машиностроителна индустрия. В рамките на
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цялостни производствени екосистеми.
l Сред водещите опорни точки на
концепцията за Industry 4.0 са киберфизичните производствени системи
(CPMS) и те са фундаментални в
технологичен аспект. CPMS обхващат вертикалната и хоризонтална
свързаност, интеграция и комуникация на производствените компоненти, подсистеми и системи за автоматизация.

I4 качество

маркетинговото изследване респондентите открояват промените в
машиностроителния бранш, на които стават свидетели по пътя към
свързването на производственото
оборудване в единна екосистема
съгласно принципите на Industry 4.0.
Организаторите смятат, че проучването може да послужи като ценен
наръчник при внедряването на технологии за свързано производство в
глобален план и че представя цялостна картина на това как автоматизацията и машиностроенето се изменят в прехода към Industry 4.0. Сред
основните теми на изследването са:
какви са практическите ползи от
Industry 4.0 в машинната автоматизация, каква е ролята на крайните
потребители в реализацията на концепцията за Industry 4.0, какви нови
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бизнес модели възнкиват за машиностроителния сектор и неговите клиенти и др.
На база отговорите на компаниите във връзка с прехода към Industry
4.0 Quest Trend открояват 11 основни тенденции в развитието на машинната автоматизация.
По отношение мрежовата свързаност на машините участниците се
обединяват около три основни тези:
l Industry 4.0 не е компонент или система за автоматизация, а мащабен
глобален проект, който е в процес
на реализация.
l Industry 4.0 е системен проект.
Неговите стадии на развитие зависят от йерархията на системите,
които обхваща, и са различни на ниво
индивидуални компоненти за машинна автоматизация, подсистеми и

Проучването изследва задълбочено внедряването на технологии за т.
нар. производствен нетуъркинг (мрежова свързаност) с I4 качество (или
I4 quality – така накратко се наричат
в проучването Industry 4.0 технологиите) сред немските машиностроителни компании. Оказва се, че 40%
от анкетираните представители на
бранша адаптират технологиите за
производствена свързаност, които
имплементират в основната си гама
машини, към принципите на Industry
4.0. Производителите вече предлагат интерфейси за вертикален нетуъркинг към MES (Manufacturing
execution systems) системи за управление на производството или ERP
(enterprise resource planning) системи
за ресурсно планиране. Внедряват се
и решения за хоризонтална мрежова
свързаност на ниво машина, подсистема, производствена линия и т. н.
посредством интерфейсни технологии като Ethernet Fieldbus и Profibus,
ProfiNet, TCP/IP и др. Близо една пета
от респондентите (19%) споделят,
че планират да внедрят I4 техноло-
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гии за хоризонтална и вертикална
свързаност със сървър (или облак) в
някои модели от гамата си.
Анкетиран производител на машини за обработка на строителни
материали, стъкло и керамика споделя, че производствените данни при
моделите от портфолиото на ком-
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панията с възможности за мрежова
свързаност могат да бъдат компресирани и свързани с файлова система, както и насочени към ERP платформа. Като най-често имплементирана технология за тази цел производителят посочва OPC-UA архитектурата.

Компания в сферата на роботиката и системите за автоматизация
за автомобилостроенето разкрива,
че от години внедрява I4 технологии
за хоризонтална и вертикална производствена свързаност в продуктите си. „При производството и асемблирането на автомобилни компоненти всеки детайл носи информация. На ниво асемблираща система
всички данни, касаещи качеството
на детайлите и машинната обработка, се записват, съхраняват и
обработват. Това позволява абсолютна проследимост на продукцията, както и идентифициране на всеки потенциал за подобряване на производствения капацитет. Повечето
от клиентите ни използват собствени MES и хостинг системи, но
ние предлагаме и тези компоненти
от цялостните решения за производствена свързаност“, допълва производителят.
14% от анкетираните машиностроителни компании твърдят, че
реализират т. нар. I4 качество в
машините си цялостно, на ниво сис-

април 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2017

73

машини

тема, а не просто в даден компонент или подсистема. Така хоризонталната и вертикална свързаност
на интелигентните машини може да
се използва за задачи отвъд обработката на данни и управлението на
производствени процеси.

74

Производител на машини за изработка на каучукови и пластмасови
изделия разказва, че внедрява в моделите от гамата си интерфейсни
възможности за Ethernet field bus
свързаност. Те позволяват вертикален нетуъркинг на много машини към

централизирана контролна система,
а след това и към MES платформа.
Друг респондент в проучването,
производител на компоненти и машини за стъкларската, стъклообработващата и керамичната промишленост изтъква, че реализира I4 качество в продуктите си посредством софтуер, интегриран в т. нар.
сървър за приложения (application
server).
„Фокусът е върху данните от производствените системи, които са
достъпни за потребителя в аналитичния софтуер. Всеки компонент
от машините и системите е
свързан с останалите ProfiNet,TCP/IP
и UDP интерфейси чак до ниво I/O
архитектура. Интерфейсът се предлага със сървъра за приложения, а
клиентите ни могат да го интегрират в своите ERP платформи“, споделя производителят за целите на
изследването.
Друго иновативно I4 решение за
производствена свързаност, откроено в проучването, е дело на компания, произвеждаща опаковъчно обо-

април 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

рудване. „Внедряваме възможности
за вертикален нетуъркинг от ниво
полево устройство до машинен контрол, нагоре по йерархията към производствената линия и групата производствени линии посредством
OPC архитектура и интерфейси за
свързаност с MES и ERP платформи.
Всяка машина разполага със свой собствен сървър и може хоризонтално
и вертикално да комуникира с останалите“, подчертават от машиностроителната компания.

Решения за мрежова
свързаност без реално I4
качество
23% от производствените фирми, взели участие в пазарното проучване на Quest Trend Magazine, заявяват, че внедряват в продуктите си решения за мрежова свързаност, които обаче не са „с I4 качество“ по смисъла, зададен от маркетинговата агенция. Такива са
например интерфейсните решения
за свързване със SCADA платформи,
които далеч не са новост за машиностроителния бранш – модули за
отдалечена поддръжка, софтуер
ъпдейти, PLC контрол, софтуерни
пакети за вертикална свързаност
с отворен или затворен код, OPCUP архитектура, стандартизирани
бази данни и др.

Промени в мрежовата
свързаност в прехода
към Industry 4.0
82% от машиностроителните
компании, участвали в изследването, са категорични, че основен фокус в прехода към Industry 4.0 е цялостната трансформация на технологиите за мрежова свързаност. Статистиката на агенцията показва
още, че тези фирми всъщност произвеждат 88% от всички машини и
компоненти в този бранш в страната на провеждане. Сред секторите, при които е регистриран висок
ръст на нови и различни технологии
за мрежова свързаност, интегрирани в машините, са индустриалните
конвейерни и транспортни системи, роботиката и автоматизацията, както и машините за хранител-
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но-вкусовата индустрия. Силно намерение за разработване и внедряване на нови решения за хоризонтален и вертикален производствен нетуъркинг, но с все още слаба практическа реализация, демонстрират
и компаниите от сегментите: металообработващи и металорежещи
машини, оборудване за дървообработващата и мебелната промишленост и т. н.
Второто тематично мащабно
проучване, реализирано от Quest
TechnoMarketing, представя нагласите на машиностроителните компании по отношение на конкретните
ползи от внедряването на Industry 4.0
в производството.

Изводи
Сред основните въпроси, по които анкетираните в конкретното
проучване компании разсъждават, са:
как ще се измени или вече се е изменила машинната автоматизация в
прехода към Industry 4.0, как се променят инженерните процеси и технологии, в кои области на машиностроенето ще са най-отчетливите
ползи от този преход, към кои бъдещи бизнес модели са насочени ползите, както и как производителите на
решения за автоматизация трябва
да подкрепят тези процеси оттук
нататък.
На база на резултатите от проучването, от Quest Trend Magazine
категорично заключават, че Industry
4.0 е факт в съвременната европейска машиностроителна индустрия:
l 66% от взелите участие в пазарното изследване производители са
споделили, че са в процес на преход
към Industry 4.0, с вече реално имплементирани технологии в тази посока или с конкретни планове за внедряването им в краткосрочен план.
l 28% от анкетираните са заявили,
че планират да инициират такъв
преход след началото на 2017 г.
l 6% от респондентите са изразили нежелание да предприемат каквито и да било промени по посока
свързано производство. Основният
довод за отказа е, че крайните клиенти не искат или не изискват
Industry 4.0 решения.

април 2017

75

инструменти, материали

Мажещи
вещества за
направляващи на
металорежещи
машини с ЦПУ
В

експлоатацията на металорежещите машини с ЦПУ направляващите се явяват основен елемент. При
плъзгането на подвижния орган по направляващите в контакта на работните им повърхнини възникват сложни трибологични процеси. Характеристиките на триенето и износването
обаче се изменят коренно, ако в сухия
контакт се добави течно мажещо
вещество, най-често масло.
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Плъзгане с добавяне на
масло
Маслото разделя триещите се
повърхнини, благодарение на което
описаните по-горе процеси на механично-молекулярно взаимодействие
се заменят от процеси на вътрешно
триене в самото масло. Вътрешното триене в маслото е 50-100 пъти
по-малко от триенето в контакта,
когато в него няма мажещо вещество. Така, с добавянето на масло
силата на триене се редуцира съще-

ствено, а отсъствието на механичен контакт способства за отстраняване на износването на работните повърхнини. Използваното в промишлеността масло е многокомпонентен продукт. Състои се от базово масло и включени в него различни
добавки, които му придават допълнителни свойства. Количеството на
добавките може да бъде части от
процента, но може да достигне и до
25-30%. Маслото може да се приготви така, че да отговаря на специфич-
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ните условия на конкретната трибологична система.
Ролята на маслото се състои в
създаването на носещ филм, намаляване на силата на триене, демпфиране на вибрациите, противодействие на корозията и др. Маслото
създава маслен филм с определена
носеща способност.
Носещата способност на масления филм се характеризира със способността му да не се разкъсва под
действие на налягането, възникващо
в контакта между триещите се
повърхнини. Свиваемостта на маслото е свойството му да намалява
обема си при натиск. Индустриалните масла имат много малка свиваемост, измервана в части от процента. Възможността за създаване на
носещ филм, неговата дебелина и
носеща способност се определят от
редица физически и химически свойства на маслото.
Маслото трябва да има мажеща
способност, т.е. да притежава висока степен на адхезия към материала

78

на направляващите. Адхезията се
изразява в прилепването на маслото
към работните повърхнини. При отсъствие на адхезия то се плъзга спрямо работните повърхнини и не изпълнява ролята си на мажещо вещество. За постигане на адхезия е необходимо наличието на взаимодействие между граничните слоеве на
маслото и работните повърхнини.
Природата на адхезията може да
бъде физическа (адсорбция) и химическа (хемосорбция).
Адсорбцията представлява взаимодействие (привличане) между молекулите на граничните повърхнини
на маслото и работните повърхнини направляващите. За възникване на
адсобрцията е достатъчно в обема
на маслото да има поне 0,5% активни молекули. Обикновено те се доставят чрез добавяне в маслото на
повърхностно-активни вещества
(ПАВ). Така ПАВ образуват върху работните повърхнини достатъчно
здрав и плътно подреден филм от
молекули, ориентиран примерно под

прав ъгъл към повърхнината. Този
слой е мономолекулярен, т.е. дебелината му е равна на дължината на
една молекула.
Хемосорбцията се състои в образуването на устойчив филм от химически съединения (фосфати, хлориди, сулфиди), които се създават върху
повърхността на направляващите
поради наличието в маслото на
съответните химически елементи.
Голямата скорост на образуване на
тези съединения е полезна в случаите, когато е необходимо бързо
възстановяване на филма в мястото
на разрушаването му.
Коефициентът на триене при мазане е значително по-нисък от коефициента на триене без мазане. Големината му се определя от вътрешното триене в обема на маслото.
Механизмът на възникването на
триенето е показан на фиг. 1. Прилепналото масло се задържа към работните повърхнини и при движение
на подвижния орган се увличат отделни слоеве от масления филм. Ако
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Фиг. 1. Механизъм на възникването на вътрешното триене в маслото

скоростта на движение на подвижния орган е V, то маслените слоеве
имат скорости V1, V2 и т. н., които
постепенно намаляват с приближаването към направляващата.
Вътрешното триене на маслото
може да се разглежда като триене
между отделните слоеве на маслото при относителното им преме-
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стване един спрямо друг. Вътрешното триене изразява съпротивлението на масления филм срещу стремежа за преместване на слоевете. За
намаляване на вътрешното триене
се използват антифрикционни добавки като молибденов дисулфид 0,5-3%,
високодисперсни графит и тефлон 12 %, олеинова и стеаринова кисели-

на, етери на различни киселини.
Това съпротивление се определя
от вискозитета - една от основните физически характеристики на
маслото. В най-общ план вискозитетът показва течливостта на
маслото. Ако маслото е твърде вискозно, то среща трудности при циркулацията и защитата на работните повърхнини. Обикновено колкото
по-гъсто е маслото, толкова по-голям е неговият вискозитет, толкова по-голямо е вътрешното триене
и съответно енергията, необходима
за преместването на подвижния
орган. С вискозитета е свързана
носещата способност, от него зависят обемните и хидравличните загуби (съответно изтичането на масло и загубите в хидросъпротивленията), скоростта на подвижния орган,
възможността за работа при високи и ниски температури.
Вискозитетът е величина, която
се влияе от температурата на маслото. Поради това вискозитетът се
посочва за дадена базова температу-
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ра. При температури, по-високи от
базовата, вискозитетът намалява, а
при по-ниски се увеличава. Обратна
е зависимостта между вискозитета
и носещата способност - колкото поголям е вискозитетът, толкова поголяма е носещата способност на
масления филм. При високи скорости
на движение на подвижния орган
вътрешното триене нараства, поради което температурата на маслото се покачва, вискозитетът намалява, намалява се и носещата способност.
Освен от температурата, вискозитетът зависи от налягането. Това
е необходимо да се има предвид, особено при високи налягания. Повишаването на налягането в контакта
води до нарастване на вискозитета
на маслото. При високо налягане вискозитетът може да нарасне дотолкова, че маслото да загуби свойствата си на течност и да се превърне в
квазипластично тяло. При налягания
по-големи от 10...15 MPa маслото се
превръща в твърдо тяло. При снема-
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не на налягането първоначалният
вискозитет се възстановява. Желаната стойност на вискозитета
може да бъде постигната чрез
въвеждане в маслото на определени
добавки.

Демпфираща способност
на масления филм
Масленият филм има способността да демпфира вибрациите независимо от направлението на тяхното
действие. Ефектът на демпфиране
се обяснява с вътрешното триене в
масления филм, пораждано от вибрациите- енергията на вибрациите се
изразходва за работа, свързана с взаимното преместване на слоевете на
маслото.
Аналогичен ефект на поглъщане на
енергията се наблюдава при напречните вибрации. Енергията на вибрациите с източник направляващите
се изразходва за работа по деформирането на масления слой в нормално
направление - вибрациите пораждат
редуващи се опънови и натискови

натоварвания на масления филм, който от своя страна оказва съпротивление срещу стремежа да бъде разкъсан.
В резултат на поглъщането, енергията на надлъжните и напречните
вибрации на подвижния орган в много случаи е пренебрежимо малка и се
приема за практически равна на нула.
Демпфиращите способности се проявяват със същата сила и в обратна
посока- когато източник на вибрации
е подвижният орган.

Антискокови свойства
Чрез използване на съответна
добавка към маслото се цели намаляване разликата между коефициента
на триене при покой µ0 и силата на
триене при плъзгане µ. Използват се
различни ПАВ като олеинова киселина, парафин, стеаринова киселина,
глицерин. В резултат на повишаването на антискоковите свойства на
маслото негативното влияние на
стик-слип ефекта може напълно да се
отстрани, да се реализират подава-
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телни движения с особено ниски скорости, да се отработват малки премествания от порядъка на микрони
и десети от микрона.

Термоокислителна
стабилност на маслото
Повишената температура в зоната на триене, активното действие
на атмосферния кислород и каталитичното действие на металните
повърхнини на направляващите способстват за усилване на окислителните процеси в маслото, образуването в него на неразтворими вещества като окиси, карбиди и смоли,
които постепенно и необратимо
намаляват качеството на маслото.
Изменят се неговите физико-химични и експлоатационни свойства: увеличава се вискозитетът, нараства
корозионната активност, влошават
се противоизносните свойства. Скоростта и дълбочината на окисляване на маслото са в зависимост от
продължителността на окислителния процес, температурата на мас-
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лото, каталитичното действие на
метала, концентрацията на кислород. Най-силно въздействие върху
окислението оказва температурата
на маслото.
По време на работа се окисляват
всички компоненти на маслото- базовото масло и добавките. Особено
опасно е окисляването на противоизносните добавки, което може да
доведе до бързо излизане на направляващите от строя. За забавяне на
окислителните процеси се използват антиокислителни добавки, които влизат в реакция със свободните
радикали и образуват разтворими
неактивни вещества или пък ги разлагат до по-малко реакционноспособни продукти.

Защитно действие на
маслото
При малка дебелина на филма, голямо налягане и висока температура в зоната на триене е възможен
механичен контакт между работните повърхнини; наличието на меха-

ничен контакт повишава скоростта
на износването. За предпазване на
повърхнините на направляващите
от механично износване се използват добавки, съдържащи сяра, фосфор, бор. Встъпвайки в химическа
реакция с метала, те образуват модифициран слой от сулфиди, оксиди,
фосфати в зависимост от химическия състав на добавката. Например
фосфоросъдържащата добавка трикрезилфосфат образува слой от железен фосфат FePO4, който защитава
добре стоманените повърхнини от
износване. Добавя се също така до 510% хлориран парафин и пентахлордифенил. Модифицираният слой се
образува мигновено и именно той
встъпва в механичен контакт, предпазвайки по този начин основния
метал. Модифицираният слой е с пониска якост, отколкото тази на
метала, поради което механичните
сили могат да го разрушат частично, но в мястото на разрушаването
протича бърза повторна реакция на
възстановяването му и т.н.
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Противокорозионно действие под действие на повишената температура в зоната на триене се ускоряват процесите на корозия на
металните повърхнини. Допълнителен стимул за това са окислителните процеси, протичащи в самото
масло. За предпазване на стоманените и чугунените детайли на направляващите, а също така на детайлите от цветни метали и сплави, към
маслото се добавят инхибитори.
Тези добавки или спират процеса на
окисляване, или неутрализират образувалите се в маслото агресивни
продукти, или образуват върху металната повърхнина плътен защитен слой.
Намиращите се върху работните
повърхнини на направляващите водни кондензати или вода, попаднала
през уплътненията, често съдържат
неорганични соли и корозионно-агресивни компоненти, които създават
условия за възникване на електрохимична корозия, тъй като водата в
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този случай играе роля на електролит. За частично елиминиране на
електрохимичната корозия се използват добавки, които отстраняват
водата и другите електролити от
работните повърхнини и образуват
върху тях здрав адсобрционен слой,
предпазващ метала от контакт с
агресивната среда.
Противопенообразуващо действие - маслото в резервоара може
да се смеси с въздух и да се образува
пяна, като склонността към пенообразуване нараства с повишаването
на температурата и налягането.
Като следствие, в зоната на контакта се подава не масло, а масленовъздушна смес, която няма необходимата носеща и мажеща способност
и скоростта на износване на направляващите нараства. При наличие на
въздух свиваемостта на маслото
нараства. Пяната затруднява движението на маслото в тръбопрободите, с което се намалява надеждността на подаването на течността

в зоната на триене. Противопенообразуващите добавки намаляват
повърхностното напрежение, намаляват времето за съществуване на въздушните мехури, малките
въздушни мехурчета се обединяват в по-големи, които по-лесно се
разкъсват и пяната се разрушава.
Дебелината на масления филм е
достатъчна за отдалечаването на
работните повърхнини една от
друга на разстояние, при което молекулярните сили не могат да се
проявят. Така при пълното отсъствие на механичен контакт
опасността от възникване на адхезия практически се изключва.
Защита от попадане на вода в
маслото - попадналата в маслото
вода образува емулсия, която влошава качеството на маслото и ускорява корозията. Деемулгиращото свойство на маслото позволява бързо и в най-висока степен извеждане на водата от обема на
маслото.
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Освен това маслото трябва да
отвежда топлината и продуктите
на износването, да уплътнява хлабините, да има минимална токсичност,
пожарна безопасност и максимално
висока икономическа ефективност.
То трябва да запазва възможно
най-дълго време качествените си
показатели както при съхранение,
така и при работа в зададени експлоатационни условия. За понижаване
на температурата на втвърдяване
на маслото към него се прибавят
специални вещества, наречени депресори.
Маслото трябва да има консервационни свойства, насочени към запазване на работните повърхнини от
вредното въздействие на околната
среда през време на престоите и
съхранението на машината.
Детергентно-диспергиращите
(миещите) свойства на маслото са
едни от най-важните. Изразяват се
в способността му да поема от работните повърхнини отложилите се
върху тях твърди продукти на износването, като по този начин извършва почистването, измиването
им (детергентни свойства), раздробява твърдите и неразтворимите
продукти до фино диспергирано
състояние и ги задържа в обема си
(диспергиращи свойства). Маслата с
лоши миещи свойства позволяват
слепването на твърдите компонен-
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ти, увеличаването на размерите им
и отлагането им във вид на утайки,
нагар и лакови образувания върху
работните повърхнини.

Видове масла
Индустриалните масла се произвеждат от базово масло и добавки,
които допълват и подсилват някои
от свойствата им. Използват се
минерални, синтетични, полусинтетични (смесени минерално-синететични), биоразградими базови масла
и масла от газообразни въглеводороди.
Минерални масла - произвеждат се
от суров нефт чрез процеси на промишлена дестилация и рафиниране.
Традиционната технология на получаване включва атмосферна дестилация, вакуум дестилация, деасфалтизация, очистване със селективен разтворител, депарафинизация, хидроочистване. За повишаване на качеството на маслата, при производството им се добавя процесът хидрокрекинг, при който маслените
фракции се обработват с водород
при висока температура и високо
налягане. В резултат на това се
отстраняват почти всички вредни
съединения - предимно серни и азотни. Особено важно за качеството на
маслото е съдържанието на сяра. При
наличие на сяра от 0,1% до 1% скоростта на износване на направляващи-

те се намалява. Но от друга страна
по-голямото съдържание на сяра ускорява процесите на корозия.
Синтетични масла - отличават се
с висок вискозитетен индекс, пълно
отсъствие на серни и азотни съединения, ниска изпаряемост, много добри нискотемпературни свойства,
отлична термична и окислителна
способност. Те превъзхождат минералните по технически параметри,
ефективност, икономичност, но са
2...5 пъти по скъпи от тях. Получават се от поли-алфа-олефини, гликоли и естери на някои киселини- фосфорна, силициева, различни видове
органични. Характеризират се с подълъг период на работа.
Биоразградими масла - законодателството в редица индустриално
развити страни поставя сериозни
изисквания към екологичните параметри на производството. Използването на традиционните масла е
свързано с риск за чистотата на
околната среда, тъй като в хода на
експлоатацията на машините
възникват ситуации на разливане на
значителни количества масло, което
замърсява почвата, попада и в подпочвените води. С не по-малко тежки последствия е нерегламентираното изхвърляне на отработило масло
в реки и водоеми. С цел намаляване
на опасността от замърсяване на
околната среда традиционните мас-
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ла постепенно се изместват от такива, които са биоразградими. Оказали се по някаква причина извън
машината, под въздействието на
микроорганизми и факторите на
околната среда, биоразградимите
масла се разпадат до продукти, които не са опасни за природата и човека. Редица водещи световни и български фирми в областта на производството на масла и други течности
за машиностроенето наред с традиционните предлагат и биоразградими продукти. В качеството на базови могат да се използват някои растителни масла като рапичното,
слънчогледовото и др. Приложението
им се ограничава от високата им
цена, тесния им температурен диапазон, по краткия срок на експлоатация (поради повишената им склонност към окисляване).
Масла от газообразни въглеводороди - непрекъснато растящите цени
на петрола и петролните продукти
принуждават производителите на
масла да търсят нови технологии за
производство. В днешно време все
по-широко се внедрява технологията
GTL (Gas To Liquid), която представлява превръщане на природния газ или
други въглеводороди в дълговерижни
въглеводороди - например, богатите
на метан газове се преработват до
течни компоненти.
Маслата за вертикални направля-
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ващи се различават от тези за хоризонтални. Съдържат добавка, осигуряваща задържане на маслото
върху работната повърхнина и препятстваща стичането му под действие на гравитационните сили.
По време на експлоатацията маслото постепенно губи своите първоначални свойства, т.е. старее. Стареенето е свързано с изменения на
физико-механичните свойства и химическия му състав. Интензивността на стареене зависи от изходните му показатели, химическия
състав, начина на подаване, условията на експлоатация (възможности за
охлаждане, филтриране и др.) и др.
Основните причини за стареенето
са окислителните процеси и замърсяването му.
В процеса на работа маслото се
намира под въздействието на високи температури, високо налягане,
присъствието на кислород от въздуха, каталитичното действие на металите и металните сплави, изграждащи елементите на направляващите (особено силно е действието на
цветните метали), странични примеси (прах, влага, кондензати от
въздуха и др.). Наличието само на 0,5
% вода в минералното масло удвоява
скоростта на корозия. При тези условия се ускоряват окислителните
процеси, които довеждат до:
l образуване на киселини, предизвик-

ващи корозия на металните повърхнини;
l отлагане върху работните
повърхнини на смолисти образувания,
които не притежават мажещи свойства;
l разграждане на добавките, което
в крайната си фаза се проявява като
отделяне на утайки, ускоряващи от
своя страна корозионните процеси.
В процеса на експлоатация маслото постепенно се замърсява с продуктите от механичното износване
на работните повърхнини, от прах и
други твърди примеси, попаднали
отвън. Особено интензивно е замърсяването в началната и крайната
фаза на работа на направляващите при първоначалното им пускане и в
периода, предхождащ катастрофалното износване.
След определен срок на експлоатация и достигане до дадена пределна
степен на стареене маслото губи
голяма част от свойствата си и
следва да бъде сменено. При високи
механични натоварвания, екстремни
температури, агресивни среди и
предпоставки за проникване на замърсители срокът на експлоатация се
намалява
Стремежът е да се увеличи
срокът на работа на маслото. Например, при заменяне на минералното
масло със синтетично експлоатационният ресурс се увеличава от 2000
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на 10 000 часа. Това означава 5 пъти
по-рядко спиране на машината за
обслужване, пет пъти по-малко средства за заплащане труда на механиците, пет пъти по-малко ангажименти и т.н. В същото време цената на
синтетичното масло може да бъде
само 2 пъти по-висока.
В технологичната практика фирмите все по-рядко използват собствени екипи за поддръжка. Разчита
се предимно на сервиза на производителя или на специализирани
външни фирми за индустриална поддръжка. По този начин се избягва
порочната практика да се влагат
неизвестни по произход и качество
мажещи вещества, закупувани от
случайни търговци.

Антифрикционни
покрития
Антифрикционните покрития се
нанасят на работните повърхнини
на направляващите с цел да се образува постоянно мазане без необходимост от допълнително техническо
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обслужване. В редица случаи свойствата им надхвърлят аналогичните
параметри на традиционните мажещи материали.
Мажещият ефект се осигурява от
ефекта на течното триене, възникващ при движение на подвижния
орган. При това този ефект се проявява при малки скорости на движение и малки премествания. Мажещият ефект се дължи на образуването
на мажещ филм, разделящ работните повърхнини от началото на движението до приключването му.
Антифрикционните покрития са
суспензии от твърди мажещи вещества с ниска степен на дисперсия.
Сред тях са молибденовият дисулфид
MoS2, графитът, тефлонът, които
представляват около 70% от покритието. Те се захващат към подлаганата на покриване работна
повърхнина чрез износоустойчива
смола, осигуряваща висока степен на
адхезия с материала на основата.
Третият компонент на покритието
са различни разтворители.

Молибденовият дисулфид MoS2 е
материал, притежаващ структура
във вид на ламели. Малкото триене
при движение на ламелите една спрямо друга осигурява нисък коефициент
на триене на антифрикционното
покритие.
При движение мажещото вещество демонстрира плаващ ефект
като се превръща във влажен носещ
филм с нисък коефициент на триене.
При прекратяване на движението
филмът изсъхва и се разполага на
равномерни хоризонтални слоеве.
Под действие на нормалното натоварване структурата на този филм
се уплътнява още повече, неравностите на основата се покриват, а
самата повърхност на покритието
се характеризира с висока гладкост.

Консистентни смазки
Консистентните смазки, наричани още греси, са еднородни смеси на
масло и сгъстител. В някои случаи се
използват пълнители и добавки, които им придават определени положи-
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телни свойства - противоокислителни, антикорозионни и др.
Основата на консистентните
смазки е маслото, което може да
бъде минерално, синтетично или растително. Сгъстителите са различни органични и неорганични вещества като сапуни (соли на високомолекулярните мастни киселини), силикагели, бентонити и др., които заемат от 8 до 25% от обема на смазката. Независимо от малкото относително съдържание на сгъстителя,
именно той определя основните експлоатационни свойства на смазката. Необходимо е веществото на
сгъстителя да е смляно ситно до
размер от няколко микрона.
Ролята на сгъстителя е да задържа в обема си маслото, благодарение
на което сместа придобива характеристики на твърдо тяло с невисока
якост. Получават се нови свойства,
като отсъствие на стичане под действието на собственото тегло,
задържане върху наклонени и вертикални повърхнини.
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Механизмът на работа на консистентните смазки е свързан с
присъствието на експлоатационно
натоварване на възела, в който работят. При натоварвания, превишаващи якостта на смазката, тя се
деформира, превръща се в течна и
играе ролята на течно мажещо вещество. След снемане на натоварването смазката се връща от течното си състояние в изходното, наподобяващо твърдо тяло.
Въздухът също може да служи
като мажещо вещество при подаването му под налягане в зоната на
контакта, създаването на носещ
въздушен филм и разделянето чрез
него на работните повърхнини.

Триене при плъзгане с
мазане
Количеството на маслото, участващо в контакта на работните
повърхнини, може да бъде различно и
това позволява да се разгледат 5
вида триене при плъзгане, илюстрирани на фиг. 2.

Триене при покой - наблюдава се
при нулева скорост на движение.
Съответства на триенето при покой без мазане. Характеризира се с
коефициента на триене при покой м0.
Гранично триене - наблюдава се
при малки скорости на движение (фиг.2а). В контакта между работните
повърхнини присъства определено
количество масло, достатъчно да
осигури примерно мономолекулярен
мажещ слой, разположен върху определени зони от работните повърхнини и не притежаващ пълноценна носеща способност.
Смесено триене - наблюдава се при
увеличени скорости на движение
(фиг.2б). Дебелината на масления
филм не надвишава върховете на
неравностите, двете триещи
повърхнини не могат да се разделят
напълно от масления филм и триенето се проявява като смесено- характеризира се с елементи на граничното и течното триене.
Еластохидродинамично триене наблюдава се при скорости, позволя-
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Фиг. 2. Видове триене при плъзгане и мазане с масло

ващи възникване на хидродинамична
сила, която повдига подвижния орган
върху масления слой (фиг. 2в). Неговата дебелина h e много малка, но е достатъчна за разделянето на работните повърхнини. Еластохидродинамичното триене се характеризира с
голямо налягане в тънкия маслен
филм, висока температура и еластични деформации на работните
повърхнини. При пикови стойности
на натоварването не е изключено
възникването на механичен контакт.
Механизмът на посочените явления
е приблизително следният. Поради
малката дебелина на филма налягането в него е много голямо. Това поражда, от една страна, еластични
деформации на работните повърхнини, от друга - нарастване на виско-
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зитета на маслото. С покачване на
вискозитета нараства вътрешното
триене, вследствие на което температурата в контакта се повишава.
Хидродинамично триене (течно
триене) - при по-нататъшно нарастване на скоростта хидродинамичната сила се увеличава, подвижният
орган се повдига и дебелината на
масления филм се увеличава. При определени стойности на h налягането пада, прекратяват се еластичните деформации на работните
повърхнини, температурата се нормализира (фиг. 2г). Триенето изцяло
се определя от нивото на вътрешното триене в маслото, което нараства заедно с увеличаването на
скоростта.

Разновидност на хидродинамичното триене е хидростатичното, при
което създаването на масления филм
не е свързано с движението на подвижния орган; масленият филм се
образува при подаване в зоната на
контакта на масло под налягане.
Възникващата при това хидростатична сила повдига подвижния орган
и разделя напълно работните
повърхнини. Масленият филм може да
съществува както при движение на
подвижния орган, така и при покой.
По този начин механичният контакт
между работните повърхнини се изключва напълно.
Аеростатично триене (газово
триене) - представлява принципен
аналог на хидростатичното. Разделянето на работните повърхнини се
постига чрез създаване на носещ
филм, възникващ в резултат на подаването на въздух под налягане.

Статията е разработена по материали
на доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Материали
за предавателни
механизми
П

редавателните механизми са
широко използван компонент в съвременното машиностроене, най-често
в автомобилостроенето, производството на часовници, двигателите,
пещите и КИП оборудването. Металните сплави са сред традиционните материали за изработване на
предавателни механизми, тъй като
самите те са лесни за производство,
а и на пазара е достъпна богата гама
от сплави с различни свойства и
предимства. С оглед най-актуалните
тенденции в материалознанието,
съществуват алтернативни материали и технологии за изработката
на предавателни механизми. Шприцоването на керамика и инжекционното формоване на метали под налягане осигуряват по-голяма якост и подобрени показатели на готовите
изделия, което прави тези методи
все по-предпочитани сред производителите на предавателни механизми.

Конструктивни
особености
Изборът на материали, използвани за производство на предавателни механизми, зависи от якостта и
специфичните експлоатационни условия като например износването. Чугунът е сред широко използваните
материали поради ниската му степен на износване, добрата му обработваемост и възможността за
формоването му в много по-сложни
форми в сравнение с металите. При
производството на червячни предав-
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ки например обикновено се използва
фосфорен бронз поради високата износоустойчивост на материала.
Въглеродната стомана и сплавите й
също са сред традиционните решения поради високата им якост. Тези
стомани са термично обработени,
за да се постигне точната комбинация от якост на елемента и
твърдост на зъбите.
Твърдостта е критичен момент
в проектирането на предавателни
механизми - колкото по-висока е
твърдостта на материала, толкова повече може да се намали размерът и теглото на елемента. Нека
сравним два предавателни механизма, първият от които има
твърдост по Бринел в размер на
2000 N/mm2, а същият показател на
втория е 6000 N/mm2. Поради по-

високата твърдост на втория механизъм, той е по-малък и по-компактен. Теглото на втория механизъм
е само 1/8 от теглото на първия,
но предаваната им мощност е една
и съща.
По-високата твърдост е предпоставка за по-здрава повърхност на
изделието и по-малко износване. Колкото по-здрава е повърхността на
предавката, толкова по-малка е
възможността от обрушване
повърхността на зъбите или възникване на питингова корозия в резултат на умора на материала при експлоатация (контактно натоварване). Здравината на повърхността е
функция на якостта на натиск и е
директно пропорционална на
твърдостта. Закаляването на
повърхността обикновено се пости-
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га с химико-термична обработка,
което заякчава най-горния слой на
материала, като оставя слоевете
под него по-меки. В практиката
тази техника често се предпочита
пред пълното закаляване, което
може да направи материала по-чуплив.
Чугунът клас 35 например е с
твърдост по Бринел минимум 300 N/
mm2 . Центробежно излетите от
форен бронз механизми се характеризират с твърдост по Бринел 90 N/
mm2. AISI 9310 е стоманена сплав с
повърхностна закалка на и се използва за производството на механизми
за летателни апарати, където са
налице по-големи работни натоварвания и по-високи работни обороти.
Твърдостта на Бринел за AISI 9310 е
250 до 350 N/mm2.

Керамични и метални
шприцовани предавателни
механизми
При избор на алтернативни материали и производствени методи
за изработка на предавателни механизми керамиката и инжекционно
формовъчните метали са все попредпочитани. Сред приложенията
на тези технологии са предавки за
по-малки системи и машини, които
трябва да са 100% устойчиви на
износване. Керамичните и металните части за такива механизми могат да се произвеждат на големи
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партиди и са по-лесни за изработка
в сравнение с изделията от стоманени сплави. Както керамиката,
така и формовъчните метали се
обработват посредством шприцоване под налягане и отливане/формоване по калъп. За изходна суровина се използват метален или керамичен прах.
При шприцоването на керамика
традиционен материал е циркониевият оксид (ZrO2). При формовъчните
метали производителят може сам да
подбере материалите за сплавта в
зависимост от необходимите характеристики и приложението на крайното изделие. Сплавта 316L например се състои от желязо, мед, никел
и молибден (FeCr19Ni9Mo2), като съчетава голяма здравина и висока устойчивост на корозия. Друга често срещана суровина е алуминиевият оксид
(AlO2).
Восъкът и добавките за свързване на полимери, които се прибавят
към изходната суровина, се нагряват
заедно с металния или керамичния
прах. При охлаждането те се оформят на гранули. След това материалът се обработва в шприц машините. В края на този етап от обработката се получават неизпечени пресовки. При изваждането им от машината, тези пресовки се подлагат
на допълнителна обработка, при която от тях биват извлечени свързващите добавки.

Следващата стъпка е вкарването
на частите в пещта за синтероване. При синтероването пресовките
се нагряват, за да се осъществи спояването и формоването на металните връзки. В резултат от този метод се получава свиване на материала, което (в зависимост от вида на
материала) може да достигне 30%.
Температурите при синтероването
са приблизително 1300 °C при инжекционно формоване на метали (metal
injection molding, MIM), и до 1500 °C
при инжекционно формоване на керамика (ceramic injection molding, CIM).
В някои случаи може да се наложи
повторна обработка на детайлите
за постигане на по-прецизна геометрия. В металообработката се прилагат класическите процеси за
повърхностна обработка, докато за
финишната обработка на керамика
се използват диамантени инструменти.

Предимства и
недостатъци на
керамичните детайли
Като всички други материали,
керамиката също има своите недостатъци. При подходящо проектиране, внимателно дозиране и прецизна
изработка на изделието обаче този
материал може да прояви уникални
свойства. Благодарение на тези
свойства предавателните механизми, изработени от керамика, могат
да бъдат по-износоустойчиви, с пониско триене и по-голяма здравина
от металните.
Много производители на предавки проектират и произвеждат предавателни механизми за специфични
пазари и приложения, чиито изисквания са далеч по-големи от това, което стандартните материали могат
да предложат. За някои технологични процеси металните материали са
само краен вариант, поради недостатъчно добрите им показатели. В
такива приложения често върху металите се нанася допълнително защитно покритие, за да се повиши
издръжливостта им на износване и
корозия.
Керамичните материали са подходяща суровина за редица производства и области в които обикновените метали не успяват да покрият
експлоатационните изисквания, на-

април 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

пример във вакуум системи или в някои медицински приложения, в които са необходими немагнитни инструменти.
Подлагането на материала на допълнително подобряване против износване е още един аспект, при който
керамиката е без конкуренция. Металните компоненти
и изделия обикновено се чупят, когато се износят прекалено. Твърдостта на циркония например е по-голяма или
равна на 1200 по Викерс (HV) или на 1140 N/mm2 по
Бринел. Якостта на огъване на циркония е по-голяма от
800 N/mm2 , а коефициентът на топлинно разширение е
10 x10-6 °C-1.
В сравнение с металните сплави, цирконият се отличава с по-висока износо- и термоустойчивост. За справка, коефициентът на топлинно разширение на металните сплави варира от 11 до 13 x 10-6 °C-1 . Колкото пониска е тази стойност, толкова по-малка е вероятността да настъпи разширение.
Керамиката е немагнитна и био-съвместима. Това я
прави по-подходящ избор при работа с биотехнологии и
в условия на вакуум. Керамичните компоненти и изделия
са и добри електро- и топлоизолатори, с висока устойчивост на триене. Разбира се, подобно на различните
метали, отделните видове керамични материали проявяват различни свойства и са подходящи за различни
приложения.
Инжекционното формоване на керамика (CIM) позволява изработката на сложни 3D форми с голяма точност
и лекота на възпроизвеждане. При други процеси за обработка на керамика, като пресоването, се изисква комплексна обработка за постигане на желаната форма, докато CIM предлага голяма свобода при формоването на
крайния продукт в калъпа.
За съжаление, керамиката е много податлива на чупливост. Високата температура на топене на този материал води до известни затруднения при изливането
му. Крайният процес на оформяне на керамика също изисква сравнително големи инвестиции. Използването на
диамантени инструменти за финишна обработка в някои приложения може допълнително да увеличи производствените разходи.
На практика, керамиката е най-подходяща за изработка на компоненти на предавателни механизми, които са
малки и се произвеждат в големи партиди. Изработката на едрогабаритни изделия или малките партиди не
оправдават производствените разходи.

Инжекционно формоване на метали предимства и недостатъци
Инжекционно формоване на метали (MIM) позволява
изработването на широка гама от части и корпуси за
предавки. С помощта на този метод се намаляват производствените разходи за изработката на цели комплексни изделия. Технологията прави възможна и изработката на масивни метални елементи със сложни форми
и геометрии. Без допълнителна машинна обработка могат да се изработват и по-комплексни елементи като
резби и перки. При отливането се получават изделия с
високо качество на повърхността, за които почти не
е нужна вторична обработка. Характеристиките на ма-
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териала са много сходни с тези на
лятата и на валцуваната стомана.
Плътността на компонентите, произведени чрез инжекционно формоване, е 96 до 98% от тази на стоманените компоненти. Неръждаемата хирургическа стомана е една от
най-широко разпространените сплави, използвани за изработката на изделия чрез формоване под налягане.
Сплавта 17-4 PH (AISI 630) например е съставена от желязо със 17%
хром, 4% никел, 4% мед и ниско
съдържание на манган, силиций и ниобий (или тантал). След синтероване и термообработка до Н1025, границата на еластичност на сплавта
варира от 965 MPa до 1040 MPa.
Изделията, произведени чрез инжекционно формоване на метали,
могат да заменят цели сложни конструкции, което помага да се редуцира броят на компонентите, необходими за асемблирането на един механизъм. Посредством технологията
може да се изработи например цялостен блок за привод на клапан вместо да се използват байонетни или
заваръчни връзки.
Формоването на метали под налягане има и своите недостатъци,
подобно на керамиката. Устойчивостта на чупливост в някои случаи
може да бъде много ниска, в зависимост от вида на материала. При
изпитване на ударната жилавост на
металите например се вижда, че
сплавта 17-4 PH се характеризира с
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едва 15% от енергията на напукване в сравнение с разрушаването на
нисковъглеродни материали. Изработените изделия обикновено са с
малки размери (10 до 15 мм) и в
големи серии. Производствените
разходи за изработка на едрогабаритни изделия или малки серии с
този метод отново са прекалено
високи. По-големият брой цикли при
инжекционното формоване на метали също може да доведе до по-високи производствени разходи. Първоначалните инвестиции и стойността на изходните материали също са
сравнително високи. Предимство в
практиката обикновено е, че неизползваните материали могат да
бъдат рециклирани за повторна
употреба, като така се постига
100% оползотворяване на ресурса.

Металното стъкло като
бъдеща алтернатива
Сред най-обещаващите бъдещи
технологии при алтернативните
материали за производство на предавателни механизми е обемното
метално стъкло (BMG). BMG е аморфна структура, която притежава
комбинираните механични свойства
на керамиката и кристалната решетка на метал. По подобие на керамиката, BMG има висока
твърдост и е високоустойчива на
износване, но се характеризира с пониска температура на топене. Последната особеност носи практичес-

ки ползи при производството на изделия от обемно метално стъкло –
показател, по който и керамиката,
и формоването на метали отстъпват на BMG поради високите
първоначални разходи. Некристалната, аморфна структура на технологичното стъкло му придава
твърдост като на стоманата, но и
добра ковкост.
В допълнение, BMG е устойчив на
корозия материал и има висока устойчивост на счупване. Общ проблем при металните, керамичните
и инжекционно формованите метални изделия е тяхната крехкост и
слабата им устойчивост при умора
на материала. При BMG обаче пластичността на материала помага за
увеличаване устойчивостта към
умора. Високото съотношение между обемния модул и модула на срязване при BMG неутрализира крехкостта на стъкления компонент, защото
енергията, необходима за получаване на пукнатини на срязване е помалка от енергията, необходима за
превръщането им в реални пукнатини в материала.
С оглед на бъдещите предимства
и настоящите предизвикателства
при производството на изделия от
BMG, в момента един от най-големите проблеми при този технологичен материал е високата степен
на нагряване и бързото охлаждане,
необходими за производството му.
Леенето на BMG изисква горещ,
течен материал с температура над
1000 °С, който след това трябва
рязко да се охлади до необходимата
температура за преобразуване в
стъкло. Крехкостта, създаваща се
при закаляването, както и последващото кристализиране на стъклото,
са сред често срещаните проблеми
при производството на метално
стъкло, тъй като те не позволяват
постоянно качество на продукцията. Необходими са и изходни материали с висока чистота, като чист
цирконий, което от своя страна
увеличава производствените разходи.
Бъдещето на производството на
BMG вероятно се крие в използването на алтернативни суровини като
черни метали (желязо, никел и хром)
и оформянето чрез преохлаждане
вместо леене. При преохлаждане ме-
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талното стъкло има свойствата на термопластична
пластмаса и е по-лесно за обработка.

Полимерни материали за предавателни
механизми
През последните 50 години полимерните предавателни механизми се превърнаха от експеримент в широко
използван елемент в съвременното машиностроене.
Понастоящем те се вграждат в различни машини и системи като автомобили, часовници, шевни машини,
сградни контролери, ракети и т. н. Най-широката им
употреба е именно в автомобилната индустрия. Пластмасови зъбни предавки се използват в механизмите за
движение на вратите, седалките и фаровете, механичните заключващи устройства, за управление на дроселни клапи и турбо контролери и т. н.
В битовата техника също се вграждат широка гама
пластмасови предавателни механизми. В някои по-големи уреди, като пералните, се влагат големи пластмасови предавки, които често заменят металните. Пластмасовите механизми намират приложение и в много
други отрасли, например в задвижки на HVAC системи,
приводи на потопяеми клапани, автоматични сифони в
обществени тоалетни, винтове за контролни табла на
малки самолети и управление на кормилни уредби в някои
системи, използвани за военни цели.

По-едрогабаритни и по-здрави
предавателни механизми
Подемът в развитието на зъбните предавки от полимерни материали се дължи на лесното им формоване
и широката гама от достъпни материали, позволяващи изработката на по-големи, по-мощни и същевременно по-прецизни механизми. Първите пластмасови зъбни
предавки са с размери от порядъка на едва сантиметър
и с мощност не по-голяма от 0,25 конски сили. Съвременните производствени технологии позволяват изработката на различни компоненти за предавателни механизми, които се комбинират в много конфигурации,
със средна мощност 2 конски сили и диаметър между
10 и 15 см. На пазара вече се предлагат и пластмасови
зъбни предавки с предавана мощност над 10 конски сили.
Голямо предизвикателство за производителите е
изработката на механизми с геометрични форми, които да увеличават мощността същевременно намалявайки шума и грешките при предаването. Такива механизми изискват голяма прецизност при отливането,
при формоването на зъбите и т. н. Някои механизми,
като червячните редуктори например, обикновено
налагат сложно моделиране за постигане желаната
форма и геометрия на крайния продукт, докато при
други изделия производствените техники са далеч попрости. Въпреки че най-съвременните полимери, оборудване и инструменти в областта разкриват нови
възможности пред производството на предавателни
механизми от полимерни материали, за производителя обикновено е истинско предизвикателство да адаптира производството си към изпълнението на високопрецизни операции за изработване на сложни пластмасови предавки.
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Пречистване на
отпадъчни води
от химическата,
фармацевтичната
и козметичната
промишленост
П

рез последните десетилетия
бе поставено началото на широкомащабни инициативи за опазване на
околната среда. В резултат бяха
създадени и приети нормативни документи със строги изисквания по
отношение на емисиите от промишлеността, налагащи необходимостта да се инвестира в по-чисти тех-
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нологии и в по-ефективни съоръжения
за пречистване.

Източници
От количествена гледна точка
по-голямата част от отпадъчните
води в химическата промишленост
не се отделят пряко от процесите.
Макар че има отпадъчни води, които се генерират по време на химичните реакции (напр. кондензат), вод-

ните количества, изпускани по време на последващата физикохимична
обработка на съединенията за синтез, обикновено са по-големи. Крайните и/или междинните продукти
на всеки етап на синтез се изолират и пречистват чрез процеси
като филтриране и центрофугиране от водни разтвори или чрез обработка на реакционните смеси
чрез екстракция или дестилация.
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Подобни потоци отпадъчни води,
отделящи се по време на химичния
синтез (процесни води), могат да
включват матерни разтвори, води
от пречистването на продуктите,
кондензна вода, охлаждащи води,
води от пречистването на отпадъчни газове, отпадъчни води от почистването на оборудването. Такива отпадъчни води обикновено
съдържат всички възможни замърсители, произлизащи от химичните
реакции като нереагирали суровини,
остатъци от производствените
процеси, добавки, междинни и нежелани странични продукти.
Ако синтезите се извършват с
помощта на органични разтворители и други добавки, те обикновено
представляват по-голямата част от
органичния товар, подаван към пречиствателните съоръжения. Също
така, страничните продукти и суровините често пъти са отговорни за
трудно биоразградимата фракция в
отпадъчните води.
По-голямата част от процесните
отпадъчни води (70-90%) се състоят
от потоци с ниска степен на замърсяване, докато останалите 10-30%
(матерни разтвори, кондензати и
др.) са с по-високо съдържание на
замърсители.

Химическа промишленост
Първото стъпало на пречистване
на отпадъчните води от химическата промишленост е сепарацията на
суспендираните вещества и несмесващите се с водата течности от
общия поток отпадъчни води. Използват се следните технологии на се-
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парация и избистряне: гравитачна
сепарация; утаяване; маслено-водна
сепарация; флотация и филтрация.
Тези технологии обикновено се прилагат в комбинация с други или като
начален, или като последен етап на
избистряне.
Водите, съдържащи биологично
неразградими замърсители, могат да
бъдат отделени преди следващите
стъпки на пречистване. Технологиите за третиране на бионеразградими замърсители в отпадъчни води са
базирани на физични или химични
процеси като утаяване/филтрация,
кристализация, мембранна филтрация, адсорбция, йонообмен, екстракция, дестилация/ректификация, изпарение. След подходящо пречистване
потокът отпадъчни води може или
да бъде заустен в приемно водно
тяло, или да бъде насочен за последващо биологично третиране в
промишлена или градска пречиствателна станция за отпадъчни води
(ПСОВ).
По време на биологичното пречистване на отпадъчните води в химичните заводи трудно се отстраняват следните химични съединения:
хелатообразуващи вещества като
EDTA и DTPA; циклични етери, найвече диоксани; олигомери от производството на полиакрилонитрил и
метилцелулоза; диметилов етер на
диетиленгликол; междинни продукти от производството на оптични
избелители, например динитросалицилова киселина; йодирани контрастни вещества като диатризолова киселина, йопамидол, някои органични пигменти; перфлуороктансул-

фонова киселина и други перфлуорни
съединения; метил-терт-бутилетер.
Замърсените с биоразградими вещества отпадъчни води обикновено
се подлагат на процеси на биологично пречистване. Тези технологии са
на базата на биологични процеси
като: анаеробно разлагане (анаеробен контактен процес, процес с активна утайка, с неподвижен пълнеж);
аеробно пречистване (с мембранен
биореактор, капещ биофилтър, биофилтър с подвижен или неподвижен
пълнеж), нитрификация/денитрификация. Пречистената вода напуска
стъпалото за биологично пречистване и се препомпва към вторични
утаители.

Фармацевтична
промишленост
Дебитът и съставът на отпадъчните води от фармацевтичната
промишленост варират в широки
граници в зависимост от фактори
като производителност, специфичните прилагани процеси и др. Всички
тези променливи обуславят различната и изменяща се във времето
степен на замърсяване на отпадъчните води. В най-общия случай отпадъчните води от фармацевтичната промишленост са с високо
съдържание на:
l органични вещества, по-голямата
част от които са биологично разградими (алкохоли, ацетон и др.);
l бавно биоразградими органични
съединения и трудно топими вещества (ароматни съединения, хлорирани въглеводороди и т. н.);
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l инхибитори и токсични съединения

(антибиотици);
l сапуни и детергенти с повърхностно активни вещества.
Най-добрите технологии за пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната промишленост зависят от конкретния случай, като се
има предвид значителното разнообразие на производствени процеси и
всевъзможните химични съединения,
използвани в тях. Те включват процеси на биологично пречистване с
активна утайка, с биореактор с подвижен слой, вакуумни изпарители,
процеси на анаеробно разлагане и
усъвършенстван процес на окисление.
Когато отпадъчните води са подходящи за биологично третиране и
съдържанието на органични вещества в тях е високо, биореакторите с подвижен пълнеж са най-ефективният вариант. При тази технология микроорганизмите образуват
биофилм по повърхността на пластмасови топчета, които постоянно се движат в реактора. Топчетата имат голяма специфична
повърхност, което позволява растеж на по-голямо количество микро-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

организми на единица обем, отколкото при конвенционалните реактори. При тези съоръжения не може да
се стигне до запушване заради прекомерен растеж на организмите,
както се случва при биореакторите
с неподвижен пълнеж. Поради голямата специфична повърхност на
топчетата биореакторите с подвижен пълнеж са много по-малки от
тези, в които се използва активна
утайка. Друго тяхно предимство е,
че процесът при тях може да бъде
разделен на няколко стъпала със специфичен вид микроорганизми на всяко от тях. Тази гъвкавост позволява разграждане и на по-устойчивите замърсители.
Когато замърсяването на отпадъчните води е комплексно и биологичните процеси са неефективни
(заради наличие на устойчиви, токсични компоненти или инхибитори,
ниска биоразградимост и др.) или естеството му се изменя значително с времето, много ефективна е
технологията на вакуумно изпарение на водата с механично компресиране на пара. Парата се компресира механично с цел да се повиши
температурата й. Така се получава
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прегрята пара, която отдава топлинната си енергия в топлообменник за подгряване на водата, която
трябва да бъде изпарена, докато
самата пара кондензира. Тъй като
процесът протича в условията на
вакуум, температурите на кипене
и на парообразуване са от 60°C до
90°C.
Когато отпадъчните води са с
висока концентрация на устойчиви
съединения, токсични или трудно
биоразградими вещества, има нужда
от процеси на пречистване, осигуряващи по-интензивна деструкция на
замърсителите. Терминът „усъвършенстван процес на окисление“ се
отнася до широка гама технологии,
базирани на образуване на хидроксилни радикали или на подаване на енергия, необходима за разрушаване на
молекулите на замърсителите. Тези
технологии са особено конкурентни
при отстраняване на халогенирани
въглеводороди, детергенти, пигменти и др. Най-често използваните
технологии са електрохимичното
окисление, каталитичното озониране, анодното окисление, комбинацията от UV облъчване и водороден
пероксид, реагентът на Фентън и
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фотокатализата. Поради неселективния си характер тези методи
могат да се използват за пречистване на води с голямо натоварване от
всякакви замърсители. Прилагането
им обаче е скъпо, така че те трябва
да се използват само в случаи, когато химичното разграждане на замърсителите е единственото решение.

Козметична
промишленост
Наличните познания по отношение третирането на отпадъчни
води от козметичната промишленост са ограничени. Причината за
това може би е погрешното предположение, че компонентите на отпадъчните води от козметичната
промишленост, поради естеството
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на продуктите, не са токсични и са
лесно биоразградими. Веществата,
които се срещат в отпадъчните
води от козметичните производства, попадат в групата на т. нар.
фармацевтични средства и продукти за лична хигиена. Тя включва
съставки на козметични и лекарствени препарати, хранителни добавки и техните метаболитни продукти. Тези вещества до голяма
степен биха могли да са токсични
за хората и околната среда, и могат да се акумулират в компонентите на екосистемите. Отпадъчните води от козметичната промишленост съдържат разнообразни съединения както органични, така и неорганични. Органичните могат да
бъдат въглеводороди, протеини,
етери, естери, алдехиди и кетони,

алкохоли, карбоксилни киселини, а
също и по-сложни деривати на същите и продукти на различни биохимични реакции. Неорганичните
включват киселини, основи, соли,
оксиди и съединения на тежки метали. Тези вещества играят различни
роли в козметиката – те може да
служат като база (носител) на козметичния препарат или да бъдат
активни съставки в него. Сред активните съставки са овлажнители,
аромати, повърхностно активни
вещества, антисептици, оцветители, витамини, UV филтри и др. Козметичните отпадъчни води се характеризират с много високи стойности на ХПК (>100 000 mg/l), БПК5,
както и съдържание на общ органичен въглерод, етери, органични азот
и фосфор.
Най-евтиният и най-широко използван метод за пречистване на отпадъчни води от козметичната промишленост е биологичният. Резултатите от него обаче не винаги са
задоволителни, особено когато концентрацията на мазнини и масла е
висока. Причината за ниската ефективност на биологичното пречистване е високата степен на променливост на състава на замърсителите, в резултат на което химичните им свойства се изменят. Тъй
като много вещества, съдържащи се
в отпадъчните води от козметичната промишленост, са малко податливи на биологично разграждане, е
препоръчително те да бъдат подлагани на предварително пречистване.
То може да включва физикохимични
методи като коагулация, флотация и
електрокоагулация, окисление и мембранни процеси. В някои случаи се
постигат добри резултати чрез
прилагане на усъвършенствани процеси на окисление.
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измервателна техника

Измервателна
техника
в системи за
безопасност (SIS)
В

ъв все повече автоматизирани непрекъснати производства се
използват т. нар. системи за безопасност - SIS (Safety Instrumented Systems). Те се грижат за безопасната
експлоатация на инсталациите, агрегатите и съоръженията. При достигане на гранични стойности на
предварително зададени работни
параметри, SIS привеждат оборудването в безопасно състояние благодарение на своите функции за безопасност SIF (Safety Instrumented
Functions).
Системите за безопасност се
състоят от различни електрически,
електронни, програмируеми, пневма-
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тични и хидравлични устройства,
включително датчици, комуникационно оборудване, преобразуватели,
контролери и т. н. Измервателните средства са сред критичните
компоненти на този тип системи
и от правилното им проектиране,
диагностика и поддръжка зависи безопасността на цялото производство.

Стандарти в областта
IEC 61508 е основен стандарт за
постигане на безопасност, разработен с цел унифициране на терминологията при проектирането и управлението на системи за безопасност.
IEC 61511 е насочен към процесната
индустрия и обхваща проектиране-
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то, изграждането, функционирането,
поддръжката и извеждането от експлоатация на такива решения.
Освен на стандартите, проектантите и операторите на системите за безопасност в съвременните процесни индустрии могат да
разчитат на много нови технологии
в сферата на дизайна, мониторинга
и диагностиката, насочени към основното предизвикателство пред
измервателната техника в такива
приложения – адекватна качествена и количествена оценка на риска
от настъпване на неизправност в
процесното оборудване. Ключова
задача в тази посока е осигуряването на достатъчна и релевантна
информация за състоянието на ин-
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те покрития на първичните елементи, както и натрупване на замърсявания върху тях; промяна в плътността
на процесните флуиди и т. н. В случаите, в които е
налице комбинация от рискови фактори, които засягат
повече от един датчик или трансмитер в системата,
опасността от погрешна оценка на риска от страна
на контролната логика поради грешни сигнали от измервателното оборудване значително нараства. В
повечето случаи основните причини за този риск се
коренят в характера на самите процесни операции. Например основната причина за запушване на импулсните линии са замърсяванията в процесния флуид, който
влиза в контакт с всички измервателни средства в системата.

Стратегии за оптимизиране на
експлоатацията и диагностиката
сталациите и съоръженията, а за целта е необходимо
датчиците и другите измервателни прибори в системата да работят изправно и да отчитат с точност.
За съжаление, в реална процесна среда рискът даден
сензор да не реагира правилно на извънредно събитие и
погрешно да отчете безопасен статус е сравнително
голям. Сред факторите на процесната среда, влошаващи точността на измервателното оборудване в SIS
са: запушване, замръзване или друга повреда на сензорните или импулсни линии, свързващи технологичните
съоръжения и процеси с дистанционните датчици; бавен отговор на сензорите поради ниски експлоатационни температури; корозия и повреждане на защитни-

Импулсните или сензорни линии свързват технологичните процеси с датчиците и трансмитерите в SIS. Те
могат да бъдат запълнени с процесен флуид (в англоезичната литература такива линии се наричат „wet legs“)
или с технологична пара („dry legs“). И двата типа се
нуждаят от регулярна поддръжка, тъй като при определени условия флуидът може да се изпари, а парата да
кондензира. Алтернатива на тези линии са капилярните
тръбички с маслени уплътнения.
Често характерът на процесното производство е
такъв, че е налице честа промяна на процесните температури. В такива случаи е нужно особено внимание
при проектирането на импулсните линии, особено когато се експлоатират на открито. Ако те са прекалено
къси, при високи процесни температури излишната
топлина няма да има достатъчно време да се разсее по
дължината на линията и може да прегрее или увреди
свързания с линията датчик. Ако линията е прекалено
дълга, температурата на процесния флуид може да
спадне прекалено и това да доведе до повишаване на
вискозитета му и дори замръзване преди да достигне
датчика. Всички тези нежелани ефекти е възможно да
причинят бавна или погрешна реакция на измервателното устройство, както и неговото повреждане. В
случаите, в които подобна неизправност обхване голям брой датчици (например за налягане), е вероятно
устройствата да не отчетат рязка промяна на измервания процесен параметър (в случая – налягането). Измерените стойности ще се различават драстично от
реалните, но управляващата логика на системата няма
да е в състояние да регистрира наличието на риск и да
инициира аварийно изключване на системите.

Фактори за неправилно отчитане
Сезонната разлика в експлоатационните температури е сред факторите, които водят до отделни случаи
или цели периоди на неправилно отчитане на измервателните уреди в системите за сигурност, инсталирани
в процесни съоръжения на открито. Дори измервателните устройства да разполагат със защитна изолация, през
зимата топлината на технологичния флуид се разсейва
5 до 10 пъти по-бързо в сравнение с лятото. Поради тази
причина в много приложения се налага използването на
различни модели сензорни линии за ниски и високи работни температури или на т. нар. heat tracing системи с
термостатичен контрол за мониторинг на температурата и предотвратяване на прегрявания или преохлаждания.
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Ñåðèÿ 5120 çàõðàíâàùè êîíåêòîðè
ñ âãðàäåí ôèëòúð íà SCHURTER

Íîâàòà âåðñèÿ íà ñåðèÿ 5120 ïðåäëàãà
ïî-òúíêà ïðåäíà ÷àñò, êîÿòî ùå ïðèäàäå
íîâ ïî-ìîäåðåí âèä íà âàøåòî èçäåëèå.
Êúì ðàçëè÷íèòå, îðèåíòèðàíè êúì ïðîèçâîäèòåëíîñò îïöèè, ïðåäëîæåíè â êîìïàêòíèÿ êîðïóñ, êëèåíòúò âå÷å ìîæå äà
èçáèðà ìåæäó íîâàòà âåðñèÿ çà ìîíòèðàíå íà ïàíåë ñ ïëàñòìàñîâ ôëàíåö è âå÷å
ñúùåñòâóâàùàòà âåðñèÿ ñ ìåòàëåí. Ïëàñòìàñîâèÿò ôëàíåö å ìîäåðíèçèðàí, çà
äà ñêîñè ïðîôèëà íà ñúåäèíèòåëÿ âúðõó ïàíåëà, ïðåäîñòàâÿéêè àòðàêòèâåí è ñòåñíåí äèçàéí íà ïëàñòìàñîâàòà ÷àñò, êîÿòî ïîêðèâà ìåòàëíàòà îñíîâà. Çà ìîíòèðàíå ñå ïðåïîðú÷âàò âèíòîâå ñúñ ñêðèòà èëè ïëîñêà
ãëàâà. Ñúåäèíèòåëÿò âêëþ÷âà ïðîðåç çà ñúåäèíèòåëè, èçïîëçâàùè V-Lock
çàêëþ÷âàùàòà ñèñòåìà íà SCHURTER.
EMC ôèëòúðúò ñå ïðåäëàãà â ñòàíäàðòíà, ìåäèöèíñêà M5 èëè M80
âåðñèè. Ñòàíäàðòíàòà âåðñèÿ èçïîëçâà êîíäåíçàòîðè êëàñ X2 è Y2. Àëòåðíàòèâåí âàðèàíò ñ äîïúëíèòåëíî çàÿâÿâàíå ñà âåðñèè ñ êîíäåíçàòîðè X1 è Y1 çà çàùèòà îò ïî-âèñîêî ïèêîâî íàïðåæåíèå. Òàçè ñåðèÿ å
íàëè÷íà è â êëàñ II, áåç çàçåìÿâàù ïèí, ñúãëàñíî IEC 61140. Âãðàäåíèÿò
ôèëòúð íà âõîäà ïðåäîñòàâÿ âèñîêîåôåêòèâíà çàùèòà îò ñìóùåíèÿ,
êîåòî äîïðèíàñÿ çà ïîâèøåíà åëåêòðîìàãíèòíà ñúâìåñòèìîñò. Ðàáîòíèÿò òîê íà ñåðèÿòà âàðèðà â äèàïàçîí 1-10 A (IEC) èëè 1-15 A (UL) ïðè
250 VAC. Ñòàíäàðòíèòå 5120 ñúåäèíèòåëè ñå ïðåäëàãàò ñ òåðìèíàëè çà
áúðçà âðúçêà 6,3x0,8 mm, òåðìèíàëè çà çàïîÿâàíå, êàáåëíè èçâîäè èëè PCB
òåðìèíàëè. Ñåðèÿòà å óòâúðäåíà ïî ENEC, cURus è CCC è å ïîäõîäÿùà
çà èçäåëèÿ, êîèòî òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà ñòàíäàðòèòå IEC 60950, IEC
60601-1 è IEC 60601-1-11.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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