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накратко
ФТС България отбеляза 25-ата си годишнина
На 7 юни т. г. в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк фирма ФТС България
отпразнува 25 години от основаването си. Специални гости на събитието бяха
основателят и основен акционер във ФТС Груп - Робърт Лабад, както и управителят на ФТС Русия - Румен Невянов.
В своето празнично слово управителят на ФТС Груп Станимир Костов благодари на клиентите и партньорите за доверието през годините и изказа признателност към екипа на компанията. Благодарности за съвместната работа
през годините поднесе и Цанка Маркова, управител на ФТС България. Официалното събитие продължи с елегантен коктейл, разнообразни игри и атрактивно
LED шоу.
ФТС България е специализирана в доставката и внедряването на системи за
управление на бизнеса – ERP, CRM, ECM и BI решения. Продуктовото портфолио
на компанията включва различни специализирани, вертикални ИТ решения, предназначени за редица индустриални сектори – печатарската индустрия, за транспортни и логистични компании, за дистрибуторски фирми, за предприятия от
хранително-вкусовата промишленост, за управление на недвижима собственост,
мениджмънт на хотели и др.

Проведе се Eltrak Roadshow 2019 в София
На 17 юни т. г. в сградата си в София Елтрак България организира традиционното си роудшоу. Ежегодната проява се проведе и в градовете Варна и Стара
Загора (13 и 14 юни). Събитието в столицата бе открито от Пламен Стойчев,
управител на фирмата, който приветства гостите и специално благодари на
партньорите си от Булавто. „Каня ви да се разходите и разгледате всичко,
което сме подготвили специално за вас: нови модели машини, генератори, употребявано оборудване Caterpillar с гаранция, както и някои налични модели машини,
които отдаваме под наем и, разбира се, влекач Ford Trucks F-MAX, който е камион
на годината, и 3-осен самосвал Ford 3542D“, заяви г-н Стойчев.
Събитието представи последните модели машини Cat от ново поколение в
20-, 30- и 36-тонния клас, минибагерите Cat от ново поколение и GC серия челен
товарач и багер, които организаторите промотираха по време на проявата със
специални цени. За посетителите бяха организирани игра с минибагер и томбола, за които бяха раздадени множество награди.

Аурубис отчита 103 млн. евро оперативна печалба за 2018-2019 г.
Аурубис генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) от 103 млн. евро
през първите шест месеца на финансовата 2018-2019, информираха от дружеството. Резултатът за първото полугодие на изминалата е 186 млн. евро.
Оперативната печалба за второто тримесечие възлиза на 63 млн. евро спрямо 107 млн. евро за същия период на 2017-2018 г.
„Влияние върху резултатите оказват основно по-малкият обем преработени концентрати, по-ниските такси за рафиниране, включително таксите за
меден скрап, увеличените разходи за електроенергия, както и по-слабото търсене на плосковалцувани продукти. По-високите приходи от продажба на сярна
киселина, макар и при по-малко реализирани обеми, оказват положително влияние върху резултата. Продажбите на заготовки – медни пръти и форми, също
са удовлетворителни“, съобщават от компанията. Според прогнозите до края
на финансовата година снабдяването с медни концентрати ще бъде добро,
като се очаква и положителна тенденция на пазара на меден скрап. Търсенето
на медни пръти и плосковалцувани продукти ще бъде по-ниско поради по-слабите икономически условия, а се очаква засилено търсене на медни профили и
стабилна ситуация с високи цени за третото тримесечие при пазара на сярна
киселина.
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Trelleborg откри нова производствена сграда в Перник
На 29 май т. г. Trelleborg Sealing Solutions Pernik откри нова производствена
сграда в града. Компанията е част от международния производител Trelleborg
AB, специализиран в предлагането на инженерни решения на базата на полимери
за уплътняване, изолиране и защита на критични приложения и тежка околна
среда.
„Новата сграда ще даде възможност да повишим обема на производството,
с потенциал да удвоим сегашния обем от продажби. В период на растящ пазар
на уплътнителни решения, увеличаването на продукцията има ключово значение
за изпълнението на поръчките на нашите клиенти“, коментира Александър Колев, управител на Trelleborg Sealing Solutions Pernik.
Новопостроеното разширение добавя над 1000 кв. м производствена и складова площ към съществуващото предприятие. Инвестицията в разширението
е на стойност над 4 млн. евро. В предприятието се произвеждат уплътняващи
изделия, използвани в автомобилостроенето, медицинската и санитарна техника и оборудване, домакински електроуреди и др. Освен силиконовите детайли в
завода се изработват и самите матрици за тяхното производство. Към момента в него работят около 150 души, като през следващите 3 години ще бъдат
открити 60 нови работни места.

Дадоха официален старт на новото производство на BHTC в Божурище
Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) официално откри разширението на производствената си база в България. Инвестицията е в размер на 31,6 млн. лв., новите
производствени площи са разположени на 7500 кв. м, в това число са 2200 кв.
м складове, технически зони, офиси и лаборатории. За строителството на разширението BHTC получава сертификат за приоритетен инвестиционен проект
в края на 2018 г. На откриването на новото производство в България официални
лица бяха г-н Томас Шулте, главен изпълнителен директор на BHTC, и г-н Мартин
Ниланд, изпълнителен директор на BHTC България, които прерязаха лентата и
засадиха дърво, с което дадоха официален старт на дейността на новата производствена част на завода у нас.
„Годишното производство на BHTC в България, когато стартирахме през 2015
г., беше с оборот от 1 млн. броя климатични системи за автомобили, а само
няколко години по-късно имаме 26 млн. С разширението ще удвоим капацитета
си и ще се подготвим за въвеждането на нови технологии. Технологичните
възможности позволяват при пълна натовареност в разширението да бъдат
създавани 150 000 устройства седмично или над 7 милиона годишно“, сподели
г-н Мартин Ниланд.

Microchip представи интелигентни еднопортови USB хъб-контролери за
автомобилостроенето
Microchip представи новата фамилия еднопортови интегрални схеми USB
Smart Hub, която предлага на автомобилните производители възможност да
реализират надеждна и удобна свързаност, като същевременно оптимизират
системните разходи. USB4912 и USB4712 осигуряват необходимите средства
за еднопортова връзка и могат да се използват за добавяне на порт под радиото, в централната конзола или към системите за безжично зареждане.
Използвайки същите патентовани методи като продуктовите фамилии с
няколко порта, новите USB 2.0 еднопортови интегрални схеми се предлагат
с намалени габарити, като улесняват специфицирането на компоненти и намаляват общите системни разходи. С възможността за използване както на единичен, така и на множество портове, заедно с един и същ софтуер, разработчиците могат да избират различни конфигурации и безпроблемно да внедряват решения, които отговарят на техните проектни изисквания и достигат
по-бързо до пазара. Тези разнообразни USB решения поддържат смартфони, таблети и други свързани устройства, като не нарушават качеството на сигнала.

Високотехнологичната Acronis получи сертификат за инвестиция клас А у нас
Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А, издаден по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ),
на Акронис България ЕООД. На официалната церемония присъства и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. Компанията Acronis е създадена в Сингапур през 2003 г. и 5 години по-късно е регистрирана в Швейцария. Има над 1000 служители в 18 страни по света, над 5 милиона
индивидуални и 500 хил. бизнес потребители в световен мащаб. Акронис България е създадена през август 2018, след като Acronis придобива българската фирма
T-Soft. В дейността й се включват множество иновативни технологии за киберзащита, облачно съхранение, изкуствен интелект.
Размерът на инвестицията в разширение на научноизследователския център
на Акронис България в София като обща стойност на материални и нематериални активи ще възлезе на 1 204 000 лв. и ще се финансира изцяло със собствени
средства, информират от Министерство на икономиката.
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Връчени бяха наградите "КРИБ качество, растеж, иновации от България"
за 2019 г.
На бляскава церемония по време на юбилейния Пети годишен бал на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), който се
проведе на 4 юни т. г., бяха връчени наградите „КРИБ – качество, растеж,
иновации от България“. Гости на тържествената церемония бяха министърпредседателят Бойко Борисов, патрон на бала за пета поредна година, кметът
на София Йорданка Фандъкова и множество други високопоставени официални
лица.
С голямата награда в категория „Качество“ бе отличена компанията МТГ
Делфин, следвана от Монбат. В категория „Растеж“ бяха връчени две големи
награди поради равния брой точки, събрани при гласуването – на Агрион Инвест
и на Биовет. Две компании са наградените и в категория „Иновации“ – VIVACOM
и СИН Карс Интернешънъл.
Проф. д.т.н. инж. Цоло Вутов получи специалната награда на председателя на
КРИБ за цялостен принос за развитието на икономиката в България, която му
бе връчена от Кирил Домусчиев.

Двустранната търговия между България и Япония е нараснала с 30% през 2018 г.
Всички японски фирми, имащи интерес да инвестират в България и търсещи
търговско и бизнес сътрудничество с български фирми, ще бъдат подкрепени
от Министерството на икономиката у нас, заяви зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова. По време на бизнес форума Япония-България в Дюселдорф
Лилия Иванова подчерта, че доказателство за взаимния интерес е ръстът в
търговията между двете страни през последните години. Като пример заместник-министърът напомни за нарасналия търговски оборот, равняващ се на 214,7
млн. щатски долара или увеличение с 30% за 2018 г. Износът и вносът са се
увеличили значително – 4,4% или 49,3 млн. долара за износ и 39,8% или 165 млн.
долара за внос.
Към приоритетните сектори за сътрудничество са информационните и
комуникационни технологии (ИКТ) и аутсорсингът, които са основни фактори за
създаването на нови работни места, като в ИКТ сектора, където работят
приблизително 57 000 специалисти, се очаква 10% увеличение на заетостта
през т. г. Участие в събитието в Дюселдорф взеха повече от 25 японски компании, а домакини бяха Н.Пр. Масато Ватанабе, пълномощен посланик на Япония в
България, Японската търговско-промишлена палата в Дюселдорф и Японската
организация за външна търговия.

САЩ ще е първата страна партньор на изложението Formnext
Тази година панаирът за технологии за адитивно производство Formnext ще
се проведе между 19 и 22 ноември във Франкфурт. За първа година изложението
ще има страна партньор – САЩ. Разнообразна програма, включваща и дискусионен панел с водещи специалисти, е предвидена за посетителите на официалния
американски щанд. След успешния старт на „AM Standards Forum“ през 2018 г.,
събитието отново ще се проведе със съдействието на Търговската служба на
САЩ.
Към март т.г. броят на изложителите на Formnext 2019 достига 518, като
147 от тях ще участват за първи път. Сред тях са 3M Advanced Materials, Bosch
Rexroth, Covestro, Evonik, Mitsubishi, и thyssenkrupp Materials. На изложението ще
участват и редица нови компании, както и доказали се средни компании и индустриални клъстери. С цел да се привлекат още целеви групи посетители, серията семинари Discover3Dprinting ще бъде разширена. Тя е насочена към средни
компании, желаещи да навлязат в адитивното производство.

Излезе справочник за стартъп и иновационната екосистема в София
Столичната агенция за инвестиции издаде нов справочник на тема „Стартъп
и иновационната екосистема в София“. Документът съдържа информация за
предприемаческата среда в столицата, предимствата за стартъпи, достъпа
до финансиране и организациите в подкрепа на бизнеса в града. „Стартъп и
иновационната екосистема в София“ съдържа списък и директни линкове към
споделени работни пространства, акселератори и инкубатори, правителствени и общински органи, асоциации и фондации, мрежи и платформи в подкрепа на
предприемачите, фондове за рисков капитал, бизнес ангели и други финансиращи
организации, стартъпите в София, България и София в световните медии и класации.
„Вярваме, че предоставената информация ще бъде в полза при представянето на София и България като бизнес дестинация, както и в практическа полза
за всички инвеститори и предприемачи, които искат да установят и развиват идеите си в София“, заявяват от Столичната агенция за инвестиции.
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накратко
Изложението на младежкото техническо творчество 2019 ще се проведе
през октомври
Поредното издание на изложението на младежкото техническо творчество
ще се проведе в периода 10-12 октомври т. г. в гр. Горна Оряховица. Организатор на събитието е Фондация Милен Григоров с председател инж. Владимир
Григоров, член на УС на Стопанска камара – В. Търново. Официалното откриване
на събитието е на 10 октомври от 11.00 часа.
В тазгодишното издание на станалото традиция изложение се очаква да се
включат 60 професионални технически гимназии и 5 технически университета, както и участници от съседните балкански страни. В рамките на форума
ще се проведе паралелна младежка научна конференция. В миналогодишното
изложение са участвали над 300 изложители с разработки в областта на електрониката, електротехниката, мехатрониката, софтуера, машиностроенето и др.

Откри се представителство на виетнамско-български център за търговия
и инвестиции
По повод откриването на представителство на Виетнамско-българския
център за насърчаване на търговията и инвестициите се проведе официална
церемония в София, на която взе участие председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Специално за събитието пристигнаха председателят на управителния съвет на центъра - Нгуен Труонг Сон, председателят на
управителния съвет - Нгуен Те Хънг, както и генералният директор - Лиен Дук
Лиен.
Представителят на БТПП във Виетнам Иван Кашукеев изтъкна, че целите на
центъра са увеличаване на вноса и износа между България и Виетнам и привличането на виетнамски компании, желаещи да инвестират у нас, като обеща
съдействие на бизнеса у нас, търсещ кадри във Виетнам. Цветан Симеонов
поздрави всички присъстващи и заяви, че бизнесът има готовност да наема
работници от Ханой, знаейки, че Виетнам може да предостави квалифицирана
работна ръка, а Кашукеев подчерта, че у нас се произвеждат продукти, като
например козметика, която не е характерна за азиатската държава, което може
да постави ново начало за износ.

Термал Инженеринг с нова сграда в Индустриален и логистичен парк

Бургас

Община Бургас информира за новата индустриална сграда на фирма Термал
Инженеринг, която вече функционира в Индустриален и логистичен парк – Бургас. Инвестицията възлиза на 2 млн. лв., в нея работят 60 души, от които инженерният състав е 24%. Основната дейност на Термал Инженеринг е проектиране, изпълнение и сервизиране на високотехнологични сградни инсталации отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови. В портфолиото й
са също така проекти за възобновяеми енергийни източници за добив на енергия
от слънце и биомаса.
Специализацията на компанията в сградната автоматизация и нови технологии позволява на Термал Инженеринг да изгради собствената си сграда, като
вложи в нея най-съвременни средства - слънцезащитни елементи, автоматизирани щори, високоефективно водно подово отопление на газ, пелети и помпа за
въздух-вода. В резултат вече е отчетено трикратно намаление на общите
разходи, както и високо ниво на комфорт.

Стартира изграждането на първата компостираща инсталация за
биоотпадъци в област
На 18 юни т. г. започна изграждането на първата компостираща инсталация за биоотпадъци в област Пловдив. Директорът на РИОСВ-Пловдив доц.
Пловдив

Стефан Шилев и кметът на Пловдив Иван Тотев направиха първа копка по
проект BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, който се
изпълнява в общински терен в Северна индустриална зона – втора част, информират от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Изграждането на компостиращата инсталация ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. Инсталацията ще компостира биоотпадъците
от поддържането на обществени площи, паркове и градини, зелените площи
към търговските обекти, производствените, стопански и административни
сгради.
Инсталацията ще бъде изградена върху 32 дка, като използваната технология ще е открито компостиране на купове, покрити с полупропусклива мембрана. На обекта ще има КПП, административна сграда, трансформаторен пост,
две халета (приемна зона и зона за съхранение на готовия компост), стационарно оборудване на компостиращата инсталация. Предвижда се и проектиране и
изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура. Ще има подсигурено
и мобилно оборудване – челен товарач, контейнери, трактор и ремарке, шредер
(дробилка), лабораторно оборудване и др.
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Дигитализацията
като основа на
Индустрия 4.0
Базата на РАИС в Пазарджик бе домакин на работна среща на 12 юни

Р

аботната среща, организирана
от Българска браншова камара – машиностроене (ББКМ), и домакинствана от фирма РАИС на 12 юни,
се оказа сред най-ценните практически ориентирани събития у нас, проведени на естественото им място
– базата на един от водещите
български производители на ЦПУ
машини по отношение на иновациите.
Фирма РАИС винаги е привличала
като магнит новостите и е била
проводник на съвременните технологии, затова едни от най-интересните технически новости, които у
нас по-често са по сайтовете и
страниците на изданията ни, отколкото в производствените предприятия, бяха демонстрирани на живо
именно в Пазарджик.
Събитието се фокусира върху важни въпроси като доколко дигитализацията, облачните технологии, Интернет на нещата и роботизацията са реалност в българското машиностроене и как подобряват производствените процеси. Работната
среща бе открита от председателя
на ББКМ Илия Келешев и управителя
на РАИС Нишан Бъздигян.

Дигитални близнаци и
компютърна симулация
Лекцията на инж. Артин Бъздигян
от РАИС постави фокус върху една
от най-интересните теми на последните години - дигиталните близнаци и за възможността за компютърна симулация на цялостната
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работа на машините и цели производствени звена. РАИС е използвал
дигитални близнаци при изграждане
на роботизирани клетки, за изследване на геометрията на механични
възли от машините по метода на
крайните елементи, както и за избягването и прогнозирането на
евентуални аварии, разказа Артин
Бъздигян. Направена беше демонстрация на дигитален близнак на триосна машина с два шпиндела, два
магазина и две b – оси, разработка
на РАИС за М+С Хидравлик. Освен
дигиталния близнак, с който се визуализира работата на бъдещата
машина и роботизирана клетка,
беше показано и видео с реализацията на машината с робота и палетната станция. „В конкретния случай
се използват инструменти - сестри или близнаци, като през цялото
време се контролира животът на
всеки инструмент. Във всеки мага-

зин има по двойка от тези инструменти и когато машината изчисли,
че животът на даден инструмент
е приключил, тя взема другия инструмент и продължава работата си
без прекъсване“, посочи инж. Бъздигян. Той демонстрира и софтуер за
мониторинг на производството и
диагностика MT-linki и покани участниците в конференцията да посетят през септември Международния технически панаир ЕМО в Хановер, където РАИС ще покаже найновото в производствената си
гама.

Новите бизнес модели
За новите бизнес модели в ерата
на интернет, които променят цели
пазари, говори инж. Петър Кацаров,
мениджър в направление Дигитални
индустрии на Siemens България. „Дигитализацията изисква все повече
софтуер и Siemens инвестира в това
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– в момента имаме над 24 500 софтуерни инженери и повече от 1
млрд. устройства, които са свързани в нашите системи“, посочи инж.
Кацаров. Технологиите за дигиталните близнаци са от години в полезрението на Siemens и като една от водещите в областта, компанията
разработва три вида дигитални
близнаци - на продуктите, на производствения процес и на оборудването. Siemens може да осигури модели
на симулиране на машината преди тя
да е произведена, включително и
дигитален пуск. Инж. Кацаров се спря
и на облачните технологии на
Siemens, които обхващат също и
сервиза на машините, като продуктът Manage my machine осигурява пълен достъп до машината.
„Първите две подобни машини за
Югоизточна България са в РАИС и
ЗММ – Сливен“, посочи Петър Кацаров. Той покани присъстващите да
посетят щанда на компанията на
ЕМО – Хановер, където ще бъде демонстрирана новата платформа за
металорежещи машини Sinumerik
One, а над 35 производители ще покажат свои реализации на тази платформа.

Работа в облак и
технологични новости
при задвижванията
На работната среща "Дигитализацията като основа на Индустрия
4.0" повече от силно присъствие имаше друг водещ в новите технологии
производител – японският гигант
FANUC. Начело с Христо Гилищаров,
управител на Фанук България, групата на FANUC включваше Макото
Ямадате от FANUC Европа, Масамото Фукуда, вицегенерален мениджър
на серволабораторията, и Сенджун
Ли, главен инженер развитие в серволабораторията на FANUC.
Господин Ямадате запозна
присъстващите със сигурността на
работата в облак и технологичните
новости при задвижванията. „FANUC
предлага облачни технологии не само
за машини, които са произведени
след 2000 г., а и за тези, които са
преди ерата на новите технологии.
Тяхната система FIELD за събиране
на информация гарантира сигурността на данните в локална и облачна
среда. Системата включва хардуер и
софтуер и е отворена за всякакъв
вид приложения от различни производители“, заяви той. Управителят
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на FANUC България Христо Гилищаров фокусира вниманието върху
възможностите на роботите с марката FANUC, преназначени за използване в машиностроенето. Той отбеляза, че машините, които компанията произвежда, се предлагат с доживотна гаранция.

Портативно
метрологично оборудване
– демонстрация на живо
Сред най-интересните презентации в рамките на работната среща
беше демонстрацията на най-новото портативно метрологично оборудване на Creaform, представено от
Мартин Генов, експерт техническа
поддръжка във фирма ДиТра. На място пред участниците той сканира
изображение на детайл с най-новия
портативен 3D скенер за точни измервания. „HandySCAN 3D е последно
поколение ръчен лазерен скенер –
изключително точен и бърз при дигитализирането на обекти с висока
резолюция. Освен това е компактен
и лесен за употреба. Лазерното сканиране e с точност 0,03 mm. Може
да работи директно в производствена среда и не се влияе от вибрации и
температурни
колебания.
HandySCAN сканира буквално за секунди детайла, при това детайлът
беше нарочно поставен нестабилно

– т. е. скенерът може да се ползва
директно за инспекция в производствена среда – без нужда от измервателна лаборатория. Данните от
сканирането бяха въведени във файл
за построяване на CAD модел, има
възможност за сверяване на сканирания детайл с модела и анализ на
отклоненията на целия детайл, а
също и на сечения от него“, разказа
експертът от ДиТра.

Дигитализация на
организационното
развитие
Госпожа Анна Видева, управител
на фирма Алвекта, презентира дигитализация на организационното развитие и информационната система
VECTOR, внедрена в ХЕС – Ямбол. Тя
представи подробно техническите
възможности, които предоставя системата VECTOR - организационна
информационна технология за
пресъздаване на процесите в предприятието в единна платформа с
възможност за участие на различни
нива: продажби, производство, доставки, финанси и управление на технологичната среда.
Участниците в работната среща
направиха кратък тур в новата производствена база на РАИС, за да
видят на живо реализацията на презентираните иновации.
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Гюринг България проведе семинар
за иновации в резбонарязването
Г

юринг България организира двудневен технически семинар, посветен на най-иновативните продукти и технологии в портфолиото на немския производител на ротационни металообработващи инструменти Guehring.
Фирмата проведе събитието на 6 и 7 юни т. г. в централата на своя дългогодишен партньор ВСК Кентавър –
ИЗ Динамика в гр. Дряново.
Водещите теми на форума, който събра множество
представители, клиенти и гости на компанията, бяха:
„Резбонарезни инструменти“, „Нарязване на резби“, „Резбофрезоване“, „Отрезни/стругови инструменти“ и „Инструментално стопанство/ инструментални шкафове“.
„В рамките на събитието поставихме акцент върху
най-модерните стратегии във фрезоването, последното
поколение метчици в каталога на Guehring и отрезните
инструменти като нова гама, която се развива непрекъснато. Сред най-актуалните ни решения е нов модел изключително бърза HPC-фреза, която осигурява по-чиста и
по-ефективна обработка. Тя е истински скок в еволюцията на PKD-технологията за фрезоване“, споделиха от
Гюринг България по повод фокуса на презентациите, част
от ежегодната бизнес среща на компанията.
Лектори по темите от богатата семинарна програма бяха продуктови мениджъри от Guehring Германия,
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както и регионалният мениджър продажби на Guehring за
Източна Европа Ладислав Валкай. Специалистите запознаха присъстващите с основните характеристики и приложенията на новото поколение фирмени резбонарезни
и стругови инструменти и наблегнаха върху предимствата на най-съвременните технологии за резбонарязване и
резбофрезоване.
Специално организирани панели по време на двудневното събитие дадоха на участниците възможност да
дискутират представените новости с експертите от
компанията и да отправят към тях своите въпроси в
рамките на отворени дискусии.

юни 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2019

15

събития

Grinding Symposium 2019
очерта тенденциите
в металообработването
О

т 8 до 10 май т. г. се състоя четвъртото издание на Grinding Symposium в швейцарския град Тун. По
традиция фокусът на симпозиума,
организиран от United Grinding Group
(UGG), бе върху технологиите за металообработка, като бяха разгледани и общи теми от производствената индустрия и тенденциите за развитие на технологиите.
Символичното начало на форума
бе дадено с пресконференция, в която участваха Щефан Нел, главен изпълнителен директор на UGG, и
Хайнц Поклековски, главен финансов
директор на компанията. Пред над
80 журналисти от 26 държави, сред
които и двама представители на
издателство TLL Media, беше поставен фокус върху три продуктови
новости от Studer, Maegerle и Walter
– кръглошлифовъчната машина S31,
която се предлага с над 20 варианта
на шлифовъчната глава и 4 опции за
междуцентрово разстояние, шлифовъчният център MFP 30 и шлифовъчната машина Helitronic Power.
С годишен оборот от 700 млн.
евро United Grinding Group е сред найголемите световни производители
на машини за шлифоване, ерозийна,
лазерна и комбинирана обработка.
„Благодарение на своите 8 бранда
Групата предлага пълен спектър от
експертни знания в областта“, заяви Щефан Нел. „Нашите повече от
2500 служители в над 20 подразделения по света са гаранция за партньорска компетентност и надеждност за клиентите ни“, допълни той.
Събитието посрещна над 1500
гости, сред които и представители
на българската индустрия. „Посещавам симпозиума за първи път по покана на фирма ГАЛИКА, ексклузивен
партньор на UGG в България“, коментира инж. Марин Василев, ръководител отдел Програмиране на ЦПУ в
Гарант АД, гр. Бяла Слатина. „Няма
как да не отбележа перфектната
организация на толкова мащабен
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форум, представящ широк набор от
презентации. В технологично отношение бях впечатлен от едно конкретно решение - ерозийно заточване, вградено в самата машина. От
2012 г. работим с нова машина
Studer, затова и за мен беше полезно
да се запозная от първо лице с технологичните новости, които компанията предлага. Общо 2 машини
Studer в експлоатация в Гарант АД

гарантират високото качество на
нашите ротационно-симетрични
детайли“, допълни той.
За първа година част от симпозиума бе зоната FutureLAB, където
бяха обсъдени въпроси като какви
предимства за машинните оператори носят дигиталните решения,
как трябва да бъдат проектирани
потребителските интерфейси, за
да позволят идеалното функциони-
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събития
ране на машините, каква е ролята
на адитивното производство в машиностроенето и др. „С представянето на технологиите на бъдещето целим да създадем диалог с клиентите ни и да разберем повече за
индивидуалните им очаквания и изисквания“, коментира главният технологичен директор на UGG Кристоф
Плюс.
16-те лекции, изнесени от международно признати експерти от науката и практиката, обхванаха широк диапазон от теми. В допълнение
на възможностите и предизвикателствата в съвместната работа на
човека и машината или потенциала
за прилагане на изкуствен интелект
и машинно самообучение в производствената индустрия, бяха разгледани и продуктови теми като например практическия опит с иновативната заточваща технология
WireDress на UGG.

Кръглошлифовъчни
машини S33 и S31
Двете машини, които вече се
предлагат с опции за междуцентрово разстояние 400, 650, 1000 и 1600
мм, бяха представени официално на
изложението CIMT по-рано т. г. в
Пекин. Междуцентровите разстояния от 400 и 1600 мм допълват пор-

тфолиото за обработка на дълги и
къси детайли. На база концепцията
на Studer за Т-образни основи, тези
модели имат удължен ход от 370 мм
по ос X, което дава възможност за
допълнителни варианти на шлифовъчната глава. Компанията обновява и
геометрията на машинната колона
и добавя иновативен температурен
контрол, който осигурява подобрена
динамика и термична стабилност на

Дигитализация на производството
в съответствие с Индустрия 4.0
На 14 март т. г. над 60 журналисти от цял свят присъстваха на специална пресконференция и премиерно представяне на най-новите машини на Studer в галерията Хагербах в швейцарските Алпи. През 2018 г. Studer отбелязва силен растеж и в
Китай. Търсенето е голямо, особено на вътрешно-кръглошлифовъчни машини – през
изминалата година броят на постъпващите поръчки в този сегмент е рекорден.
Най-големи продажби Studer реализира с S33, favorit, и S41. През миналата година
производителят на кръглошлифовъчни машини доставя S31 за хиляден път, което
според изпълнителния директор на Fritz Studer Сандро Ботацо доказва, че машината
предоставя върхово качество по отношение на надеждност и прецизност в
продължение на много години. Рекорд в продажбите е отчетен и за малката кръглошлифовъчна машина S11. През 2018 г. най-активни са клиентите на Studer от сегментите на автомобилостроенето, машиностроенето, производството на инструменти и форми и аерокосмическата промишленост. Компанията доставя и на помалки пазари като например медицинския сектор.
„Прецизните шлифовъчни машини изискват прецизни компоненти“, подчерта
главният изпълнителен директор на Studer Йенс Блеер. Затова компанията разширява основните си компетенции в механичната обработка, като инвестира в три
големи 5-осни фрезови центри с интегрирана ротационна функционалност. Освен
по-добра ефективност тези нови машини позволяват още по-висока прецизност
чрез цялостна механична обработка и редуцирани преустановки. Системата предлага отлични предпоставки за дигитализиране на производството в съответствие
с най-актуалните стандарти за Индустрия 4.0.
Studer запазва амбициите си за тази година и продължава да се стреми към ръст,
обобщават представители на компанията и подчертават, че основната им цел е
да направят клиентите си още по-успешни чрез постоянство в развойната дейност и непрекъснато внасяне на подобрения.
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машините. Времето и сложността
на първоначалната и последващите
настройки са редуцирани в значителна степен. Това е възможно чрез
фиксиране на заточващото устройство на двойния Т-образен канал на
по продължение на работната маса
и чрез софтуера Studer Quick-Set за
позициониране на шлифовъчния диск.
Стандартното управление е Fanuc
0i-TF с ефективния и лесен за използване софтуер за програмиране
StuderWIN.
S33 разполага с нова шлифовъчна
глава, която може да бъде оборудвана с моторен шпиндел за външно
шлифоване и високочестотен шпиндел за вътрешно шлифоване в различни конфигурации. Три шлифовъчни
диска гарантират, че детайлът се
обработва по още по-индивидуален и
бърз начин. Машината има B-ос с
автоматично куплиране посредством хиртов съединител с ъглова
стъпка от 1°. Максималното тегло
на детайла е 150 кг.
S31 включва направляващи
StuderGuide с демпфиращ компонент
по направление на движението. Тук
ос B може да бъде оборудвана с директно задвижване с разделителна
способност от 0,00005°. Главата
носи до три шлифовъчни диска – комбинация от такива за външно/
вътрешно шлифоване, до максимум
два шпиндела за външно или вътрешно шлифоване. За високоточно шлифоване на форми със система за управление Fanuc 31i-B, S31 се оборудва с предно седло с директно отчитане на ъгловата позиция и софтуер
StuderFormHSM.
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събития

ГБИТК разкри какво да очакват
посетителите на тазгодишното
издание на K
Н

а 12 юни т. г. Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), която от 2003 г. е официален представител на Дюселдорфския панаир за България, организира
представяне на предстоящото издание на най-голямото в света изложение за каучук и пластмаси K. Специален гост на събитието беше д-р
Томас Франкен, заместник-директор
на глобално портфолио „Пластмаси
и каучук“ на Дюселдорфския панаир.
Тази година мащабният форум ще
се проведе от 16 до 23 октомври,
като изложбената площ от 175 000
кв. м вече е напълно разпродадена,
стана ясно от презентацията. В
събитието ще се включат над 3000
изложители от 60 държави, сред
които и няколко български компании.
Участниците ще покажат последните иновативни решения при машините и съоръженията, суровините и
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помощните средства, полуготовите продукти, техническите части
и изделията от подсилени пластмаси. Традиционно най-голям е броят
на изложителите от Европа – предимно Германия, Италия, Австрия,
Швейцария, Франция, Холандия и Турция. Организаторите отново очакват и впечатляващ брой посетители, след като предходното издание
на K през октомври 2016 г. привлече 232 053 специалисти от 161
държави.
Ясни са вече и четирите основни
теми на K 2019 – „Пластмаси за устойчиво развитие и кръгова икономика“, „Дигитализация/Пластмасова
Индустрия 4.0“, „Интеграция на системата: Функционалност чрез материали, процес и дизайн“ и „Бъдещото
поколение на науката“. Тази година в
рамките на изложението отново ще
се проведе и специалното шоу „Пластмасите оформят бъдещето“,

включващо професионални дискусии и
интересни демонстрации с фокус
върху актуални въпроси, свързани с
ресурсната и енергийната ефективност и кръговата икономика.
Съпътстващата програма на K 2019
включва още „Научен кампус“, който
ще даде възможност за обмен на
опит между научната общност и
бизнеса, „Bioplastics Business Breakfasts“ с фокус върху бъдещата роля и
пазарния потенциал на биопластмасите, както и „Улицата на каучука“,
която ще представи иновациите в
каучуковата промишленост.
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Управителят на JBO Хайнц
Бос получи "собствена"
улица за 80-ия си рожден ден
За 80-ия рожден ден на
управителя на JBO беше
направен уникален подарък: улица “Онстметингер Талщрасе” вече се
казва улица “Йоханес Бос”.
Аплодисментите от служителите бяха дълги и сърдечни
и усмивките им бяха поне толкова щастливи, колкото и на
уважения по този невероятен
начин рожденик.
Изненадата наистина се получи и със сигурност ще влезе
в историята, защото за 80-ия
си юбилей управителят на JBO
Хайнц Бос получи изключителен подарък: западната “Талщрасе”, на която се намират
сградите на постоянно разрастващата се традиционна
фирма, вече официално се казва улица “Йоханес Бос”, на името на основателя на компанията.
“Изобщо не зная какво да
кажа”, беше реакцията на
Хайнц Бос, когато кметът на
Албщадт Клаус Концелман и
колегата му от Онстметинген Зигфрид Шот му подадоха
табелата с името на улицата.
По-късно той се пошегува,
че когато се разхожда в парка
и наблюдава птиците, винаги
си е мислил, че и той като тях
ще премине незабелязано през
живота. Сега обаче на това
вече бил сложен край със специалното събитие.
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Текст и снимка: Холгер Мух

JBO е най-старото
металообработващо
предприятие в окръга.
През тази година JBO Johannes Boss празнува 170ата си годишнина.
Световният лидер в областта на прецизните инструменти за производство и проверка на резби е не само най-старото предприятие в металообработващия бранш в Онстметинген, но и в цялата област.
Фирмата осигурява прехрана и работа на поколения в
града и е оставила отпечатъка си върху третата по големина част на града. Когато
служителите се обърнали към
градската управа с идеята за
преименуването на улицата,

представителите й са били
въодушевени и то е било прието единодушно.
Тъй като само западната
част на улицата е била преименувана, няма да се наложи
никой да си сменя адреса, както и да се печатат нови визитки, освен тези на JBO. А те
със сигурност ще го направят
с удоволствие.
Източник: Zollern-Alb-Kurier

Квартал Витоша
бл. 5 Б, ап. 33
1700 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
+359 897 226 118
delphi.engineering.bg@gmail.com
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интервю

Продуктите ни следват
най-новите тенденции в
енергийната ефективност
Агис Михос, управител на Прайм Инженеринг,
пред сп. Инженеринг ревю
Прайм Инженеринг се ребрандира наскоро. Какви новости води
със себе си тази промяна?

Прайм Инженеринг присъства на
българския пазар от основаването си
през 2002 г. През този период компанията винаги е подкрепяла индустрията, както и сектора по опазване на околната среда, предлагайки висококачествени технически решения.
През последните години пейзажът
в търговския сектор се промени драстично. Появяват се нови предизвикателства пред нашите клиенти,
което провокира компанията ни непрекъснато да усъвършенства офертите и услугите си. Тази нова ера
неизбежно сигнализира за необходимостта от ребрандиране, което включва също така нови продукти и още
по-добри услуги. Новата ни корпоративна идентичност, лого и корпоративни цветове подчертават желанието ни да се доближим до пазара с
нова перспектива, с млад квалифициран екип, следвайки най-съвременните
тенденции, като целим да надминем
очакванията на нашите клиенти.
Именно това стои зад новото ни
мото „PERFORMANCE MADE EASY“.
Кои са най-новите и високотехнологични решения в портфолиото на компанията и за кои
сектори са предназначени те?

Прайм Инженеринг предлага уникален опит за всички области на индустрията по отношение на сгъстен
въздух, ниско налягане и вакуум, осигурявайки широка гама въздуходувки,
компресори и вакуум помпи, както и
помпи за вискозни течности и дозиране на химикали, UV дезинфекция и
филтри. Компанията е специализирана и в инженерното оборудване за
третиране води, биогаз и третирането на утайки с цялостни оферти
към проекти по опазване на околната среда.
Продуктите ни следват най-новите тенденции в дизайна за енергийна ефективност и оптимизация на
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разходите за експлоатация и удължаване живота на машината. В ПСОВ,
например, разходът на въздуходувките за аерация калкулира почти 60%
от разходите за електроенергия на
цялата станция. По тази причина ние
предлагаме иновативни продукти,
които осигуряват пестене до над
50%, като подлежат на дистанционно управление. Това може да бъде
демонстрирано чрез договори от
вида „try and buy“, при които клиентът купува продукта само след
като го изпробва и е напълно убеден
в резултатите.
Разкажете ни за някои от найинтересните проекти, които
сте реализирали. Кои бяха найголемите трудности, с които
се наложи да се справите?

Съвместно с компанията MICHOS,
лидер на гръцкия пазар през последните 30 години, Прайм Инженеринг
може да се похвали с повече от 1500
клиенти в основни индустрии и над
2500 ПСОВ, както и със задълбочени
познания по отношение на въздуходувки, компресори, вакуум помпи и
друго специализирано оборудване в
Гърция, България, Кипър и Югоизточна Европа.
Ние се занимаваме с широк диапазон от промишлени и екологични
проекти, тесни специалисти сме във
всички области на приложение на
въздуходувки - от пневмотранспорт
до рибни ферми или десулфуризация
на димни газове (FDG), филтриране на
минно-минерални води, с използване
на барабанни филтри и ламелни избистрители и ATEX системи за дестилация на биодизел.
Общото при всички е необходимостта от задълбочено познаване на
всяко приложение и от технологични решения на всички етапи от реализацията на проекта.
Кои са най-ценните партньори
на Прайм Инженеринг и продуктите на кой Ваш партньор се

приемат най-добре на българския пазар? Какви новости да
очакват клиентите Ви?

Прайм Инженеринг е избрала да си
партнира с водещи световни производители, предоставящи най-съвременни технологични решения. Ние
сме официален дистрибутор на
Robuschi - част от групата на Gardner
Denver, и един от най-ценните ни
партньори от 1991 г. насам. Благодарение на непрекъснатата поддръжка и ангажираността към качеството и експертното ноу-хау,
въздуходувките и вакуум помпите на
Robuschi са широко познати у нас,
имаме множество реализирани проекти през годините. Заедно с
Robuschi планираме да въведем найсъвременните енергийно ефективни
решения за промишлеността и за
пречистване на отпадъчни води, базирани на технология, която наричаме Water 4.0. По този начин клиентите ще могат да се възползват от
спестяването на електроенергия,
докато в реално време дистанционно ще могат да наблюдават всички
критични параметри на процеса и да
предвиждат необходимостта от
обслужване на машината.
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К

Стефан Куцаров

ондензаторите продължават
да са сред масово произвежданите
електронни елементи, като присъствието им в листите на големите дистрибутори надхвърля 350 000
позиции. В настоящата статия са
разгледани кондензатори с пазарно
представяне след м. април 2016 г,
като не са включени компоненти със
сравнително малък относителен дял
като Capacitor Feed Through и Variable
Trimmer Capacitor, а други типове са
споменати кратко в последния раздел.

Филм-кондензатори
Тяхното наименование (Film
Capacitor) се дължи на тънкия метален (обикновено алуминиев) слой
(Vacuum-deposited electrode на фиг. 1),
нанесен върху пластмасова лента
(Plastic Film). Тази структура определя специфичното качество самовъзстановяване (Self Healing) – при
диелектричен пробив слоят около
него се разтопява, не се получава
късо съединение и кондензаторът
продължава да работи нормално.
В зависимост от материала на
лентата съществуват три основни
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вида кондензатори – полиестерни
(Metallized Polyester Capacitor) с примери на редове 2, 6, 10 и 11 в табл. 1,
полипропиленови (Metallized Polypropylene Capacitor) на редове 1, 3, 7 и 9
и полиетиленови (Metallized Polyethylene) - на ред 5. Стремежът на производителите е съвременните модели
да са с малък ъгъл на загубите (tanδ,
Dissipation Factor) DF и съответно
еквивалентно серийно съпротивление ESR и малка собствена индуктивност (Self Inductance) ESL, които са
предпоставка за бърза промяна на
напрежението върху кондензаторите (High dv/dt) и съответно ползването им при високи честоти. За
работа при повишени температури,
например в автомобилите, се ползват и други пластмаси, пример за
което е серията на ред 4 в табл. 1.
Част от новите модели са с повишено изолационно съпротивление
(Insulation Resistance) IR, а вместо
него понякога се задава произведението IRxС, тъй като с увеличаване
на C стойността на IR намалява.
Максималното работно напрежение
(Rated Voltage) VR може да е в широки граници и обикновено е постоянно (dc), а само в някои модели променливо (ac). Специфичен параметър

Източник: WIMA

Съвременни
кондензатори

Фиг. 1. Типична конструкция на филмкондензатор.

е пробното постоянно напрежение
(Dielectric Withstanding Voltage,
Voltage Proof) WV, което кондензаторът може да издържи за кратко
време. Експлоатационният срок
(Lifetime) показва след колко часа
работа се получава определено намаляване на капацитета.
Трябва да се има предвид, че моделите в една серия обикновено са с
различни размери, поради което в
таблиците са дадени най-малкият и
най-големият.

Керамични кондензатори
С твърде малко изключения съвременните керамични кондензатори
са с многослойна структура (Multilayer Ceramic Capacitor) MLCC, същността на чието устройство е
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Таблица 1. Филм-кондензатори.
№ Производител

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Капацитет; (толеранс, %)
[tan ]; {ESL,nH}

AVX
FHC2 Series (Metallized Polypropylene) [2017] 300 F-900 F; (10); [0.0005]; {15-18} 410-900Vdc; (1.5VRx10s); {15000h/-5%}
Cornell Dubilier
100, 250, 400, 500 Vdc (1.6VRx2s)
RA Style (Metallized Polyester)
0.1 F-10 F; (5,10,20); [ 0.01];{2-6}
Electronics
[ 100]
Kemet
C4AQ (Metallized Polypropylene) [2018]
1 F-210 F; (5,10); [ 0.0002]
500-1500Vdc (1.5VRx10s) {105h/-5%}
Murata
FH Series (високотемпературни) [2019]
10 F - 20 F
500 Vdc
NIC Components NSWC Series (Metallised Polyethylene)
1nF-1 F; (5,10); [0.01]
100Vdc (1.5VRx60s) [ 1000]
Nichicon
QYX Series (Polyester Film)
1nF-0.47 F; (5,10); [ 0.008]
50,100Vdc (2.5VRx1s) [ 3000]
Panasonic
ECWFG (Metallized Polypropylene) [2018]
1 F-4.7 F; (5,10); [ 0.001]
630Vdc (1.5VRx60s) [ 640]
Rubicon
MPC Series (Power Film)
0.1 F-2.2 F; (5,10); [ 0.002]
700,1200,1600Vdc (1.75VRx10s) [ 1000]
0.33 F-20 F; (5,10); [0.0048TDK EPCOS
B32774H (Metallized Polypropylene) [2018]
450-1600Vdc (1.5VRx10s)
0.0061]; {17-34}
WIMA
MKS4 (Metallized Polyester) [2019]
1nF-680 F] (5, 10, 20) [ 0.01]
50-2000Vdc (1.6VRx2s) [ 2.2]; {3.105h}
Vishay
MKT1820 (Metallized Polyester) [2018]
1nF-560 F (5, 10, 20) [ 0.008-0.03]
63-1000Vdc (1.6VRx60s) [>7.35]

а

в
б
Фиг. 2. а - основна структура на MLCC; б - структура с намалена собствена индуктивност; в - Z(f) на кондензатори

показана на фиг.2а. Върху всеки от
диелектриците 1 (най-често BaTiO3)
е нанесен слой от никел 2, а медните електроди 3 осигуряват свързването на слоевете и са основа за
двата извода на кондензатора, които са калайдисани (5) никелови (4)
покрития.
Приложението на керамичните
кондензатори за работа при високи
честоти изисква те да имат малка
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Раб.темп.обхват, С
(размери, mm)

VR (WV) [IR,M ]; {експл. срок}

(източник:TDK)

10
11

Модел, (тип), [година]

ESL, чието понижаване с най-малко
60% спрямо MLCC се постига чрез
изводи на по-дългата страна на корпуса (фиг. 2б), като абревиатурата
LICC е от Low Inductance Chip Capacitor – пример е моделът на ред 1 в
табл. 2. Не трябва да се забравя, че
поради ESL след определена честота импедансът Z(f) на кондензаторите вместо да намалява започва да
расте и в документацията се дават

-40 +105; (237x72x50)
-55 +125 (8.89x7.11x3.94/
16.5x13.7x7.11)
+105max (31.5x20x11/ 57.5x50x35)
-40 +125 (35.5x35x14.5/ 37x35.5x20)
-55 +125 (3.6x1.6x1.1/ 9.8x6.3x5.1)
-40 +85 (8.5x5x2.5/ 18.5x16.5x9.5)
-40 +110 (27x19x10.5/ 32.5x31.5x17.5)
-40 +85 (37x32.5x19/ 58x51x36)
+105max (31.5x19x11/ 36.5x31.5x22)
-55 +100 (10x7x2.5/ 57x65x45)
+125max (13x8x3.5/ 35x31.5x20)

графики за него. Пример за такава е
фиг. 2в, която отново подчертава
възможността LICC да работят до
по-високи честоти от MLCC.
За реализация на значителни VR
освен чрез класически корпуси с увеличени размери и такива с формата
на диск (серията на ред 6 на табл. 2
с модели до 50 kVdc) има нови решения за постигане на това с малки
SMD корпуси, едно от които е използвано в серията на ред 2. Кондензаторът на ред 5 е част от серия с
капацитети 1,5 nF – 4,7 µF, толеранси ±10% и ±20% и напрежения 2,5
- 50 Vdc. Характерни приложения на
високоволтовите керамични кондензатори са в рентгенови апарати,
заваръчни токоизточници и високоволтови захранвания. Част от керамичните кондензатори позволяват
бърза смяна на заряда им чрез значителен ток – такава е серията на
ред 6 с негова максимална стойност
2 А.
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Таблица 2. Керамични кондензатори.
№ Производител

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AVX
Kemet
Murata
NIC
Components
TAIYO YUDEN
TDK Epcos
Vishay
Wurth Elektronik
Yageo

Капацитет; (толеранс, %) [tan ];
{TC}

Модел, (тип), [година]

LICC (малка индуктивност) [2016]
ArcShield Technology (MLCC) [2018]
Type EA [2018]
NCM Series (MLCC)
PMK063EBJ475MP-F (MLCC)
CKD710JB (MLCC) [2019]
715C10KT (Disc Capacitor) [2018]
WCAP-CSRF (MLCC) [2018]
NP0 Series (MLCC) [2018]

Раб.темп.обхват, С
(размери, mm)

VR (WV) [IR,M ]

1nF-10 F (10;20) [ 0.05]; {830ppm/°C}
4-50Vdc [ 100]
-55 +125 (1.6x0.81x0.13/ 3.2x1.6x0.13)
1nF-560nF (5;10;20) [ 0.025]; {830ppm/°C} 500,630,1000Vdc (1.5VR) [ 1500] -55 +125 (1.6x0.8x0.8/ 5.9x6.4x2.5)
10pF-1.5nF (10;20) [ 0.025] {600ppm/°C}
250,300Vdc [ 6000]
-40 +125 (11.4x6x2.5)
-55 +125 (3.81x3.81x2.54/
1pF-680nF (1;2;5) [ 0.015]; { 30ppm/°C}
50,100,200Vdc (2.5VR) [105]
12.7x12.7x5.08)
4.7 F (20); [0.1max]
2.5Vdc (3.75Vdc); [4.25min]
-55 +85 (0.6x0.3x0.3)
0.47 F-10 F (20;+50/-20)
4,6.3Vdc
-55 +85 (1x0.5x0.5/ 1.05x0.65x0.45)
560pF-8nF (20) [0.002]
1-3kVdc (1.5VR) [ 125000]
-30 +85 (16x 21-60)
0.2pF-33pF (10) [0.25]; {±30ppm/°C}
25-50Vdc [10000min]
-55 +125 (0.6x0.3x0.3)
10pF-1.5nF (2;5;10) [ 0.001]
10kVdc/7kVac [ 10000]
-55 +125 (2x1.25x1.25 / 4.5x3.2x1.6)

Таблица 3. MnO2 танталови кондензатори.
№

Производител

Модел, [година]

Капацитет; (толеранс, %) [tan ]

1
2
3

AVX
Kemet
Vishay

TPS Series (2018)
T502 Series (2019)
109D Series (2018)

0.15 F-330 F (10;20) [0.01-0.6]
4.7 F-10 F (10;20) [0.06]
1.7 F-2200 F (5;10;20)
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Раб.темп.обхват, С (размери, mm)

-55 +125 (2.05x1.3x1.2/ 7.3x4.3x4.1)
-55 +230 (3.5x2.8x1.9/ 7.3x4.3x2.8)
-55 +125 (11.5x 4.78/ 27x 9.53)

позволяваща работа между +10°С и
+85°С. Не са маловажни и съществените разлики в стойностите на IR
(предпоследната колона на табл. 2)
както и големите производствени
толеранси на част от моделите в
някои серии (ред 6).

Източник: Kemet

Еднослойните керамични кондензатори (Single Layer Capacitor) са с
много малък капацитет и типични
приложения
в
микровълнови
прибори. Сред тях е 5C Series на
Murata със 116 типа между 0,1 pF и
16 pF, най-малкият от които
CLB0A5C0R1B1000TC1 е с толеранс
±0,1 pF и размери 0,25x0,25x0,35 mm.
При разработката на устройства не трябва да се забравят особеностите на керамичните кондензатори. Капацитетът на моделите
с широк температурен обхват понякога зависи значително от температурата им – например в серията на ред 9 той намалява с 5% при
минималната температура в сравнение с 25°С и с 14% при максималната. От друга страна, съществуват серии с тесен обхват, каквито
са реализираните с керамиката Z5U,

VR (VC) [IR,M ]; {IRMS,A}
2.5-50Vdc (1.7-35Vdc) {0.037-1.26}
16-35Vdc (5.3-11.6Vdc) {0.174-0.289}
6-125Vdc {0.1-0.67}

MnO2 танталови
кондензатори
В тяхната основна структура от
едната страна на диелектрика Ta2O5
е нанесен електродът от MnO2, а от
другата е електродът от тантал
със задължително положително напрежение спрямо първия. Това обуславя свързването на кондензаторите от този тип (MnO2 Tantalum
Capacitor) както електролитните.
Предимствата им са значителният капацитет при малки размери и
широкият температурен обхват,

Фиг. 3. Зависимост на работното напрежение на танталови кондензатори от температурата.

който в някои серии (ред 2 на табл.
3) надхвърля този на всички останали видове кондензатори. Съществена особеност е, че препоръчваното
максимално работно напрежение е
по-малко от даваното като параметър VR и че над определена тем-
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Таблица 4. Полимерни кондензатори.
№ Производител

Модел, (тип), [година]

Капацитет (толеранс, %)
[tan ]; {ESR,m }

VR (WV/VC) [IR,M ] {IRMS,A}

Раб.темп.обхват, С
(размери, mm)

1 Cornell Dubilier
2
Panasonic
3
Panasonic
4
Rohm
5
Rubicon
6 Samsung EM
7
Vishay

Type SPA (Aluminium)
TPE Series (Tantalum) [2018]
SXE Series (Aluminium) [2017]
TCTO Series (Conductive Polymer) [2019]
MU Series (Multi-Layer)
PCF Series (Tantalum)
T59 Series (Tantalum) [2018]

56 F-470 F (20) [0.1max]; {5-9}
47-470 F (20) [0.8;0.1]; {9-35}
6.8 F-22 F (20) [0.12]; {28-60}
6.8 F-470 F (20) {15-150}
100pF-22 F (10;20) [ 0.015]
4.7 F-220 F (20) [0.08]; {35-500}
15 F-470 F (10;20) [0.1]; {20-150}

2-6.3Vdc (1.25VR/-) {3-4}
2-10Vdc (1.15VR/1.8-8Vdc) {1.4-3.2}
63;100 {0.34-1.03}
2-35Vdc (2.6-40Vdc/1.6-25Vdc)
16-200Vdc (1.5VR/-) [ 1000]
6.3;20Vdc {1.55}
16-75Vdc {1.28-3.51}

-40 +105 (7.3x4.3x1.8/ 7.3x4.3x4.2)
-55 +105 (3.5x2.8x1.9)
-55 +125 (7x 8/13x 10)
-55 +105 (3.5x2.8x1.1)
-55 +125 (1.6x0.8x0.65/5.7x5x2.6)
-55 +105 (1.6x0.8x0.9/3.5x2.8x1.9)
-55 +105 (7.3x4.3x1.3)

пература стойността му допълнително намалява, което в някои модели се определя от графики (фиг. 3).
В други вместо тях към VR се прибавя класификационното напрежение
(Category Voltage) VC, което е максимално допустимото при най-високата работна температура. Също
трябва да се има предвид зависимостта на капацитета от температурата, като стойностите му в
каталозите са при 25°С. Освен сериите в табл. 3 производителят Hitano
предлага Tantalum Bead Capacitors с
капацитети 0,1 µF - 100 µF и напрежения 16 Vdc – 35 Vdc.
Едно от основните им приложения
е като изглаждащи кондензатори в
ключови стабилизатори, което налага като параметър да се дава максималният ток на пулсациите IRMS (той
също намалява с повишаване на температурата). Съществуват модели
с вграден електронен предпазител за
прекъсване на веригата на кондензатора при ток над определена максимална стойност – например в T496
Series на Kemet той се задейства за
1 s при 4 А. Прилагането на постоянно напрежение с обратна полярност
може да повреди кондензаторите,
като максимално допустимите му
стойности рядко надхвърлят 0,1 VR.
Някои серии (T496 Series) имат вградена защита от обратни напрежения.

Полимерни кондензатори
Производството на този сравнително нов тип (Polymer Capacitor)
започва около 2000 г. за използване
главно като изходни кондензатори
в ключовите стабилизатори на битови, индустриални и медицински
прибори, а през последните години
и на тези в автомобилите. Значението на кондензаторите нараства
на първо място поради факта, че подобре удовлетворяват новите изисквания към ключовите стабилизатори за бърза преходна характеристи-
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Фиг. 4.
Структура на
полимерен
танталов
кондензатор

ка за гарантиране работата им при
резки промени на консумирания от
тях ток. Допълнителни предимства
са малкото ESR (в някои модели под
10 mΩ), което заедно с Z(f) почти
не зависи от температурата, работата с големи токове на пулсациите (Ripple Current) IRMS през тях, значителен капацитет при малки размери, практическата му независимост от приложеното постоянно
напрежение и стабилна негова стойност през целия експлоатационен
срок. Неголемите VR не са особен недостатък поради тенденцията за
намаляване на захранващите напрежения на електронните устройства.
Съществуват три основни типа
полимерни кондензатори, първият
от които са танталовите (Polymer
Tantalum Capacitor). Те изискват определена полярност на приложеното
постоянно напрежение подобно на
електролитните кондензатори и
тези от предния раздел. Пример за
една от многобройните им структури е на фиг. 4 с положителен електрод от тантал (отбелязан върху
корпуса с „+“), Та2O5 за диелектрик и
сребърна паста върху проводящ полимер за отрицателен електрод.
Изборът на Ta2 O5 е поради диелектричната му константа ε r=26, като
само някои керамики имат по-голяма.
В колона 3 на табл. 4 тези кондензатори са отбелязани с Tantalum.
Подобни са полимерните алуминиеви кондензатори (Polymer Aluminum
Capacitor) с положителен електрод
от алуминий и Al2O3 за диелектрик,

които в табл. 4 са отбелязани като
Aluminum. Третият тип са полимерните многослойни кондензатори
(Polymer Multi-Layer Capacitor)
PMLCAP, означени в табл. 4 с
Multilayer. Те не изискват постоянно поляризиращо напрежение, структурата им е подобна на MLCC и
всеки от слоевете е диелектрик от
полимер с нанесен върху него тънък
метален слой за електрод. Тяхното
английско наименование (Non-polar
capacitor) се ползва и за една от категориите електролитни кондензатори.
Сред последните новости са кондензаторите с катод от проводящ
полимер, които са със самовъзстановяване и имат много малко ESR. Такава е серията на ред 4 в табл. 4.
Масово разпространени са и полимерните електролитни кондензатори (Polymer Electrolytic Capacitor), дадени в следващия раздел.
Специфична особеност на някои
модели полимерни кондензатори (даденият на ред 5 в табл. 4) е намаляването до няколко пъти на IRMS в
горната част на температурния
обхват. При ползването на кондензаторите трябва да се имат предвид описаните в каталозите ограничения, например тези на ред 2 не са
подходящи за времезадаващи схеми
и за последователно свързване за
работа до по-високи напрежения.

Електролитни
кондензатори
Сред специфичните им параметри е токът на утечка (Leakage
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Таблица 5. Електролитни кондензатори.
№ Производител

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AVX
AVX

Раб.темп.обхват, С
(размери,mm)

TWA-X Series (Tantalum) [2018]
OxiCap NOJ Series (Niobium Oxide) [2017]

220 F-470 F (10;20) [800-1200/-]; {5-10 A}
75-125Vdc [1.8-4.1]
-55 +230 (27x 9.52)
4.7 F-1000 F (20) [75-8300/0.06-0.2]
1.8-10Vdc; (2.3-13Vdc) [0.93-1.625] -55 +105 (3.2x1.6x1.6/7.3x6.1x3.55)
470 F-4700 F (-10/+30) [42-430/-];
16-40Vdc [5.5-10.3]
Cornell Dubilier
HHT Series (Aluminium) [2017]
-40 +170 (37x 22/53x 22)
{0.003CV+4 A}
{5000h/150°C; 10y/40°C}
Fujicon
MV Series (Polymer Aluminium) [2017]
5.6 F-680 F (20) [9-105/-]; {71-2350 A}
16-125Vdc [0.7-6.1] {5000h}
-55 +105 (6x 6.3/12.7x 10)
Hitano
ECR Series
0.47-10000 F (20) [-/0.08-0.22] {0.01CV или 3 A}
6.3-450Vdc {2000h/85°C}
-40 +85 (11x 5/50x 25)
2
0
0
F
6
2
0
F
(
2
0
)
[
2
4
8
1
0
3
1
/
]
;
4
0
0
5
0
0
V
d
c
;
(
5
2
0
6
0
0
V
d
c
)
Kemet
ALA8D Series (Aluminium) [2018]
-40 +105 (30x 25/45x 30)
{0.003CV или 6 A}
[1.5-2.9] {10000h/105°C}
35-100Vdc (40.2-115Vdc)
Kemet
A767 Series (Polymer Aluminium) [2018]
18 F-220 F (20) [27-85/-]; {300-1540 A}
-55 +105 (5.7x 6.3/12.6x 10)
{2000h/105°C}
Murata
ECAS Series (Polymer Aluminium) [2018]
6.8 F-560 F (20) [4.5-70/-]; {6.3-326 A}
2-25Vdc [1-4]
-40 +105 (7.3x4.3x1.4/7.3x4.3x4.2)
NIC
NTPF Series (Polymer Tantalum)
150 F-560 F (20) [9-15/0.1]; {132-296 A}
4-10Vdc; (4.6-12Vdc) [3.6-4.4]
-55 +105 (7.3x4.3x2.8/7.3x4.3x3.8)
Components
Nichicon
UCM Series (Aluminium) [2018]
10 F-5100 F (20) [-/0.07-0.26] {0.01CV или 3 A}
6.3-100Vdc
-55 +105 (5.8x 4/21.5x 18)
Nichicon
GYC Series (Polymer Aluminium) [2018]
10 F-330 F (20) [30-120/0.08-0.14]
2.5-63Vdc [0.7-1.4]
-55 +135 (5.8x 6.3/10x 10)
Panasonic
SVPK Series (Polymer Aluminium) [2018] 10 F-1200 F (20) [12-80/0.12]; {100-3840 A} 16-50Vdc [0.55-5.4] {1000h/125°C} -55 +125 (5.9x 5/12.6x 10)
40-500Vdc [0.34-1.25]
Rubicon
LXW Series (Aluminium)
15 F-22 F (20) [-/0.2-0.25]; {3 CV, A}
-40 +105 (20x 12.5/60x 10)
{10000h/125°C}
TAIYO YUDEN
HT Series (Polymer Aluminium)
22 F-560 F (20) [18-45/0.02-0.14]
25-80Vdc [1.1-3.5]
-55 +105 (10x 8/12.5x 10)
270 F-1200 F (20) [100-880/-];
25-75Vdc; (1.1VR)
TDK Epcos
B41897 Series (Aluminium) [2018]
4
0 +125 (20x 12.5/40x 18)
{0.03CV или 4 A}
{>3000h/125°C}
Vishay
16-80Vdc [0.27-1.4]
-55 +150 (12.5x12.5x13/
160CLA Series (Aluminium) [2016]
4 F-3300 F (20) [-/0.1-0.2]; {30-550 A}
Intertechnology
{300000h/40°C; 20000h/150°C}
18x18x21)
2.5-63Vdc [0.32-6.12]
Vishay Polytech
T55 Series (Polymer Tantalum)
3.3 F-1000 F (20) [6-600/0.08-0.1]; {3-428 A}
5
5
+
1
0
5
(
1
.
6x0.8x0.8/7.3x4.3x2.8)
{1000h/105°C}
470-3300 F (20) [14-43/0.16-0.22]
Yageo
SZ Series (Aluminium)
6.3-16Vdc; (8-20Vdc) [1.036-2.546]
-40 +105 (11x 8/25x 10)
{0.03CV или 1 A}
Wurth
WCAP-PHGP Series (Polymer
150 F-560 F (20) [12/0.06]; {66 A}
2-35Vdc [5.6] {2000h}
-55 +105 (7.3x4.3x1.9)
Elektronik
Aluminium) [2018]

Current) Ileak в нормален работен режим, определян в зависимост от
серията кондензатори по един от
следните начини:
l чрез стойността си Il,0;
l като по-големия от даден в каталога ток или изчислен от израза kCVR
с k константа също от каталога и С
в µF;
l като тяхна сума.
Важно е, че токът бързо нараства с температурата. Напрежението на отскок (Surge Voltage) VS се
допуска само за кратки интервали
от време, обикновено изяснени в документацията,
например
с
продължителност до 1 min и не повече от 5 пъти за един час. Токът
на пулсации (Ripple Current) Irip се дава
със средноквадратичната си стойност, а експлоатационният срок
(Useful Life, Load Life) DC Life намалява с увеличаване на температурата и в каталозите се дава за определена нейна стойност.
Класическите кондензатори с
течен електролит (Wet Capacitor)
продължават да се използват масово, като подчертано преобладават
алуминиевите електролитни кондензатори (Aluminum Electrolytic
Capacitor). Такива са дадените на редове 4, 10, 13, 15, 16 и 18 в табл. 5,
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VR; (VS) [Irip,A] {DC Life}

Източник: Murata

1
2

Капацитет (толеранс, %)
[ESR,m /tan ]; {Ileak}

Модел (тип) [година]

Фиг. 5.
Структура
на полимерен
алуминиев
електролитен кондензатор

сред които вече има модели с повишена максимална работна температура (ред 3). Значително нарасна
делът на предназначените основно
за автомобили, от които освен работа до по-високи температури се
изисква дълъг експлоатационен срок,
големи стойности на Irip и малко ESR.
Сред предимствата на танталовите електролитни кондензатори
(Tantalum Electrolytic Capacitor) са поголямата er в сравнение с алуминия и
твърде различният процес на изработка, който позволява получаването на кондензатори с голям капацитет при малък обем. Основните им
приложения са в устройства с повишена надеждност като медицински,
военни и космически. Относителният дял на тези кондензатори не е
голям главно заради по-високата цена

на тантала - пример е даденият на
ред 1 в табл. 5.
Принципни са предимствата от
ползването за електролит на
твърдо вещество (Solid Electrolytic
Capacitor), но в класическите структури на кондензатори той е с малко
приложение и се предлагат основно
ниобиеви електролитни кондензатори (Niobium Oxide Solid Electrolytic
Capacitor). Техният анод е прахообразен NiO, а основните им предимства
са много стабилните във времето
параметри, което ги прави подходящи за работа в тежки експлоатационни условия като автомобили (серията на ред 2 в табл. 5), индустриални съоръжения и самолети.
Също с твърд електролит са вече
споменатите електролитни кондензатори с проводящ полимер (Polymer
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Източник: Murata

Aluminum Electrolytic
Capacitor), чийто относителен дял бързо нараства. От примера за
структурата им на фиг.
5 се вижда, че полимерът се ползва както
вместо електролит,
така и като катод. Такива кондензатори са
дадените на редове 4, 79, 11, 12, 14, 17 и 19 в
Фиг. 6. Структура на EDLC
табл. 5, а основните им
предимства са малкото
ESR, слабото влияние на температурата върху параметрите и много доброто потискане на пулсациите.

Суперкондензатори
Наименованието им (Supercapacitor, Ultracapacitor) отразява значително по-големите стойности на капацитета в сравнение с другите видове кондензатори. Популярни са наименованията EDLC (от Electric Double Layer
Capacitor) и EDL Supercapacitor, произлизащи от структурата на суперкондензаторите. Основната причина за
появата на този тип и бързото му утвърждаване са
предимствата спрямо акумулаторите, ползвани за поддържане работата на блокове на устройства при аварийно изключване на захранването им. Типичен пример е
автоматичното възстановяване на нормалното функциониране и запазването на данните в компютърни и
комуникационни системи, комунални измерители и др.
Към това се прибавя запазването на функционирането
на охранителни системи и таймери и аварийното осветление. Сред предимствата им е достатъчно да се
споменат практически моменталното зареждане и поголемия поне с два порядъка брой на циклите заряд-разряд от този на акумулаторите.
За разлика от класическите кондензатори между двата електрода на суперкондензаторите няма диелектрик,
а течен или твърд електролит (фиг. 6). Електродите на
EDLC са от активен въглен (Active Carbon), обуславящ голямата им площ и стойност на капацитета. Върху всеки
от тях е тънкият слой EDL, а електролитът съдържа
положителни и отрицателни йони, които при незареден
кондензатор са с показаното хаотично разположение.
Токът на зареждане започва да ги премества, като
половината от положителните се натрупват в тънък
слой от активния въглен до левия ЕDL, а съответстващите им отрицателни йони остават в електролита от
другата страна на EDL. По подобен начин останалите
йони се натрупват върху десния EDL, но положителните
остават в електролита, а отрицателните са в активния въглен. Поради това положителният полюс на кондензатора е извод от левия активен въглен и има съответното означение върху корпуса, а отрицателният е
от десния, като при пълно зареждане на кондензатора
всички йони са върху EDL. Свързването на товар към
заредения кондензатор предизвиква обратно движение
на натрупаните йони към електролита и съответно ток
през товара.
Специфични параметри на суперкондензаторите са
енергията (Maximum Stored Energy) Est върху напълно заре-
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Таблица 6. Суперкондензатори.
№ Производител

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Модел (тип) [година]

Капацитет (толеранс, %) [ESR]; {Ileak}

VR/VS (Est) [Iload] {Life Time; Life Cycles}

Раб.темп.обхват, С
(размери,mm)

AVX
BestCap A-Series
6.8mF-1000mF (-20/+80) [0.1-0.4 ]; {5-10 A}
3.6-16Vdc/4.5-20Vdc
-20 +70 (28x17x2.3)
Cornell Dubilier
Type EDL
22mF-70F (-20/+80)
2.1-5.5Vdc [200 A-1A] {15 years}
-25 +85 (5x 19)
EATON
HV Supercapacitors
1F-100F (-10/+30) [12-200m ]; {10-260mA}
2.7Vdc/3Vdc [1.1-6.1A] {1000h/65°C}
-40 +65 (13.5x 8/60.5x 18)
Electronics Division
Kemet
FT Series (2017)
0.1F-5.6F (-20/+80) [0.6-16 ]
5.5Vdc/6.3Vdc
-40 +85 (8.5x 11.5/17x 44.5) [1.6-72]
Maxwell
5Vdc/5.4Vdc (8.6mWh); [5.11A] {10years;
BMOD0002 P005 B02 (2018)
2.5F [69m ]; {8mA}
-40 +65 (23x21.5x12) [5]
Technologies
500000}
NIC Components
NEDZ Series (2016)
1F-200F (-20/+80) [15-400m ]; {0.1-2mA}
2.5Vdc {1000h/70°C}
-25 +70 (14x 6.3/50x 36)
Nichicon
JUA Series (2018)
2.5F-4.7F (-20/+20) [100-150m ]
2.7Vdc {2000h/70°C}
-40 +70 (20x 8/20x 10)
Panasonic
HL Series Small Size (2017)
2.5F-7.5F(-20/+20) [30-70m ]
2.7Vdc [2.5-6A] {2000h/70°C}
-40 +70 (20x 8/30x 10) [1.5-3.4]
Rubicon
DMG Series
1F-30F (-20/+20) [40-300m ]
2.5;2.7Vdc {1000h/70°C}
-25 +70 (16x 8/45x 18)
TAIYO YUDEN
LP Series
2.4F-10F [35-120m ]
2.7Vdc/2.85Vdc
-40 +75 (15x 8/20x 12.5)
TAIYO YUDEN
LIC Series
20F-270F (-15/+15) [60-250m ]
2.2-3.8Vdc
-30 +70 (30x 10/40x 25)
TDK Epcos
EDLC041720 Series
5F-15mF
3.2Vdc;5Vdc
-20 +60 (27x17x0.5)
Vishay
8.4Vdc/9.6Vdc (27-690Ws); [25mA-3A]
1
9
6
H
V
C
E
N
Y
C
A
P
T
M
(
2
0
1
8
)
4
F
9
0
F
(
2
0
/
+
8
0
)
2
0 +70 (72x14.5x2.5)
BC Components
{1000h/70°C}
Wurth Elektronik
WCAP-STSC Series
3F-50F (-10/+30) [20-70m ]; {8-105 A}
2.7Vdc (50.4mWh); [0.7-11.2A] {-;500000}
-40 +65 (20x 8/40x 18)

Таблица 7. Мощни променливотокови кондензатори.
№

Производител

1
Cornell Dubilier
2
Kemet
3
Panasonic
4
TDK Epcos
5 Vishay Intertechnology
6
ZEZ Silko

Модел (тип) [година]

Капацитет (толеранс, %) [tan ]; {dv/dt}

Type DL Series
MS Series (2016)
DMF Series (2017)
D32355C (2017)
PhMKP Series [2019]
CVADG Series

5 F-75 F (3)
25 F-750 F (10)
5 F-65 F (-5/+10)
1.5 F-5 F (5) [ 0.03]; {10V/ s}
3x48.1 F x165.8 F
9.9 F-298 F

ден кондензатор, максималният ток
на разреждане (Discharge Current) Idisch
и споменатият брой цикли заряд-разряд (Cycle Life). Вместо ESR в някои
модели се дава импедансът (обикновено при 1 kHz), например кондензаторът на ред 2 в табл. 6 има Z(f) от
0,06 до 0,2 Ω.
Кондензаторите в табл. 6 са EDLC
с изключение на този на ред 11, който е от най-новия тип литиево-йонни кондензатори (Lithium-Ion Capacitor)
LIC. Техният отрицателен електрод
е въглен с примеси на Li, което увеличава Est при даден обем на кондензатора и осигурява по-голям Idisch.
Типичните приложения на суперкондензаторите определят наличието на различни корпуси освен класическия цилиндричен на електролитните кондензатори. Съществуват
цилиндрични с по-малка височина от
диаметъра им за монтаж върху платки с отвори и за повърхностен монтаж. За преносими прибори с малка
дебелина са плоските корпуси, а за
увеличаване на VR се използват батерии от последователно свързани
кондензатори с малка дебелина (High
Voltage Supercapacitor).

Мощни кондензатори
Наименованието им (Power Capacitor) е заради големите токове, към
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VR (WV) [IN] {Load Life}

Раб.темп.обхват, С (размери,mm)

120-400Vac
-25 +100 (68x 30/117x 58)
120-260Vac (1.1VR) {500h/70°}
-20 +60 (75x 39/116x 39)
180-450Vac (1.74VR)
max+70 (70x 41/130x 60.5)
400Vac (2VR) {10000h}
-25 +100 (51x 25/75x 25)
400-660Vac [13.7-36.9]
(265x 64/340x 84.4)
400Vac [1.3-37.5A]
max+65 (80x 85/245x 110) [500-1600]

което се прибавят изисквания за
широк температурен обхват и
дълъг експлоатационен срок. Основният вид са филм-кондензаторите
(Power Film Capacitor), разделени на
две групи в зависимост от вида на
работното напрежение. Сред постояннотоковите кондензатори
(DC Power Capacitor) са разновидности за работа с големи постоянни
напрежения (серията на ред 3 в
табл. 1), големи пулсации на тока
(ред 8) и препоръчваните за хибридни и електромобили с големи токове на зареждане и разреждане (серията на ред 1 с Imax между 140 и 190
А). Подобни са DC link capacitors на
производителя Iskra с капацитет до
5000 µF, стойности на VR между
450 и 900 Vdc и Imax=400 A, както и
PVDJP 9630-0,45/500 на ZEZ Silko с
500 µF / 450 Vdc, Imax=150 A и работа при -40÷+110°С.
Втората група са променливотоковите кондензатори (AC Power
Capacitor), сред масовите приложения
на които са променливотоковите
електродвигатели. Основното изискване към тези кондензатори е да
осигурят безотказна работа на електродвигателите включително при
нежелани отклонения от номиналните им работно напрежение и ток.
Освен чрез необходимите изисквания

към технологията на производство
на кондензаторите те имат повишена защита към външни въздействия - например херметически изолиран метален корпус. Специфичен
параметър е максимално допустимата скорост на нарастване на напрежението им (Maximum Rate of Voltage
Rise) dv/dt. Типични примери за големи нейни стойности са кондензаторите на редове 3 и 4 в табл. 7. За
нормално стартиране на електродвигателите чрез пропускане за кратко време на променлив ток през допълнителна намотка могат да се използват и електролитни кондензатори, позволяващи протичането на
този ток. Такава е серията на ред 2
в табл. 7.
Друго типично приложение е за
корекция на cosϕ на свързани към електрическата мрежа товари. Ползваните за тази цел кондензатори
имат като параметър максимално
допустимия ток IN. На ред 6 в табл.
7 е дадена серия такива кондензатори за еднофазни товари, като за трифазни товари същият производител
предлага CSAD Series с капацитети
1,3 µF – 332 µF и VR=400 V. Съществуват и множество модели със специфични приложения, каквато е серията на ред 5, ориентирана към вятърни и слънчеви генератори.
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Едноплатков
компютър
компютър UPS-P4-A1008128 на фирма AAEON
Едноплатковите компютри на фирма AAEON (включително
UPS-P4-A10-08128) се превърнаха в задължителен елемент на
приложенията, изискващи ефективно и компактно устройство с архитектура х86, различно от индустриален компютър.
Едноплатковите компютри често се използват в нискосерийното производство там, където се изисква съкращаване
на времето за проектиране до момента на пускане на продукта на пазара. Освен това благодарение на съвместната работа с операционните системи Linux и Windows създаването на
електронни устройства
става по-лесно за програмистите, които, разполагайки с голям брой библиотеки и драйвъри, налични в самата операционна система, нямат
нужда да се задълбочават по въпросите за хардуерния слой на устройствата.

Предимства
Важно предимство на едноплатковия компютър са малките му размери, което влияе върху големината на крайното
устройство.
Компютърът UPS-P4-A10-08128 работи в широк температурен диапазон, а постоянната и операционна памет под формата на интегрални схеми е устойчива на удари и вибрации.
Важно предимство е също така ниският разход на мощност. Това влияе не само върху по-ниското изразходване на
енергия, но също така и върху по-високата трайност и надеждност на оборудването.
Благодарение на интерфейсите, монтирани върху платката е възможен обмен на данни с външни устройства.
Едноплатковият компютър UPS-P4-A10-08128 на фирма
AAEON ще бъде достъпен поне до 2024 г. Устройството притежава сертификат CE/FCC Class A.

Технически параметри

• четириядрен процесор x86-64 Intel Pentium N4200 с тактуване 2,5GHz,
• графична карта Intel Gen 9 HD с обслужване на видео кодиране във формати HEVC4, H.264, VP8, с резолюция 4K,
• вградена 8GB RAM памет и 128 GB Flash памет,
• вградена интегрална схема Altera MAX10 FPGA,
• захранване DC 5V@6A,
• температура на работа 0-60°C,
• тегло 0,26 kg,
• размери 85,6x90mm,

Обслужвани интерфейси и видове конектори
UP2 обслужва комуникационни интерфейси:
Ethernet x2,
GPIO,
MIPI-CSI2,
USB 2.0,
USB 3.0,
eDP.
Оборудван е с конектор за разширения в стандарт 40 пина
(съвместим с Raspberry PI), DP 1.2, HDMI 1.4, RJ45 магнитно
екраниран x2, SATA, USB A x3, USB B micro и mPCI-e.
•
•
•
•
•
•

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2019

33

автоматизация

Изкуствен
интелект
в индустриалното
производство
З

а да останат конкурентоспособни на съвременния глобален пазар,
индустриалните производители са
изправени пред предизвикателството да оптимизират всички възможни аспекти на своята дейност – от
веригата на доставките, през управлението на ресурсите и поръчките,
чак до продуктовия дизайн, логистиката и услугите. Тази потребност,
наред с настъпващата четвърта
индустриална революция в производствените системи, налага тотално
преосмисляне на бизнес целите и
средствата за тяхното постигане.
В помощ на промишлените предприятия се явяват големите обеми данни (big data), генерирани непрекъснато от свързаното заводско оборудване, както и революционни технологии като изкуствения интелект
(AI) и машинното обучение, които
спомагат за извличането на стойност от тези информационни маси-
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ви и постепенно стават неизменна
част от производствените платформи за индустриална автоматизация. Сред ползите от този нов технологичен ред са възможностите за
прогнозна поддръжка, по-висока производствена ефективност, усъвършенстван качествен контрол, оптимизиран по характер и времетраене

процес на проектиране и разработка, намаляване загубите на материали и ресурси и др.
Макар в теорията за изкуствения
интелект да е заложена основно
идеята за машинна симулация на човешкия разум, в по-общия си смисъл
понятието (и особено по отношение
на производствените приложения)
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обхваща всички софтуерни продукти, които са способни да се самообучават как да извършват дадена задача и да регистрират все по-добри
резултати в течение на времето.
Технологията притежава сходни с
човешката интелигентност характеристики като способности за
разпознаване на език и общуване,
обосноваване, обучение, решаване на
проблеми и т. н. Това й придава фундаментално значение в контекста на
Industry 4.0 и Internet of Things и я
превръща в база за разработка на
цяла нова генерация софтуерни продукти за автоматизация, планиране,
изпълнение и управление на производството.
По данни на агенцията за маркетингови проучвания Allied Marked
Research, глобалният пазар на AI решения за индустриалното производство е надхвърлил 513 млн. щатски
долара през 2017 г. и се очаква да
достигне внушителните 15 млрд. щ.
д. до 2025 г. Ако тази прогноза се
сбъдне, това би означавало експоненциален ръст на този пазар с комбиниран годишен темп на растеж от
цели 55%.

Популярни приложения
Производственият сектор е идеално приложение за изкуствения интелект с все по-масовото възприемане на Industry 4.0 като стандарт.
И макар процесът на дигитализация
на глобалната индустрия да е все
още на сравнително ранен етап,
ползите от внедряването на AI решения вече дават доказани резулта-
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ти. Базирани на изкуствен интелект
системи могат да бъдат използвани
в множество аспекти на промишленото производство и обработката
на материали, включително във фазата на проектиране, в производствените етапи, по линия на веригата на доставките, а също и в администрацията и управлението.
Основен двигател на ръста в приложенията на изкуствения интелект
в индустриалната автоматизация е
нарастващата потребност от интеграция на технологии за обработка и анализ на големи масиви данни
(big data). В допълнение, все по-масовото използване на камери за машинно зрение в различни производствени приложения, като визуална инспекция, транспорт на материали, полево обслужване на оборудването и
качествен контрол, ускорява навлизането на изкуствения интелект в
индустрията.
Интегрирането на AI технологии
във веригите на доставките на производствените предприятия прави
възможно идентифицирането на
модели в търсенето на база времеви, социално-икономически и географски фактори. Изкуственият интелект е част и от много фирмени
стратегии за повишаване удовлетвореността на клиентите.
Що се отнася до базовата технология, глобалният пазар на AI решения (по данни на Allied Marked
Research) е подразделен на следните
сегменти: машинно обучение, компютърно зрение, контекстна информираност и обработка на естествен

език. През следващите години се
очаква най-търсени да са решенията
за прогнозна поддръжка и машинна
инспекция, основани на изкуствен
интелект.
Сред най-популярните клиентски
индустрии, в които AI технологиите намират приложение, са електрониката и производството на полупроводникови прибори, енергетиката, фармацевтичната индустрия,
автомобилостроенето, тежкото
машиностроене и др. Автомобилният сектор понастоящем се отличава с най-широк набор от потенциални приложни задачи за изкуствения
интелект, като се очаква тази тенденция да се запази и през следващите години, гласи още проучването на
Allied Marked Research.
Друг актуален доклад по темата,
изготвен от агенция McKinsey &
Company, откроява осем основни
приложения на AI технологията в
производството:
Прогнозна поддръжка - сред ключовите възможности за производствените предприятия, които изкуственият интелект и IoT опосредстват, е превантивният мониторинг, който позволява предварително идентифициране и предотвратяване на различни проблеми и неизправности в работата на производственото оборудване. Основна цел
на прогнозната поддръжка е да сведе до минимум прекъсванията и
свързаните с тях неудобства и загуби, да предвиди и елиминира бъдещи
аварии и да спомогне за своевременно разрешаване на вече възникналите ситуации. Ползите за индустриалните производители от инвестиция в такава технология могат да
бъдат огромни. По данни на McKinsey
& Company, AI-базираните системи
за прогнозна поддръжка могат да
повишат производителността на
оборудването с до 20% и да намалят
разходите за обслужване и ремонти
с до 10%.
Подобрена производителност - с
помощта на изкуствен интелект
промишлените предприятия биха
могли значително да намалят обемите на бракуваната продукция и да
извлекат много повече стойност от
материалите и ресурсите, използвани в производствения процес. Това
става възможно благодарение на
различни алгоритми за идентифициране на причини за загуби в производителността, които биха могли да
бъдат елиминирани чрез промени в
технологичните процеси или продук-
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товия дизайн. Ефектът от подобни
решения също би могъл да бъде значителен. Като пример от маркетинговата фирма посочват производството на полупроводникови прибори, където намаляването на количеството бракувана продукция и разходите за тестване може да смекчи
негативния ефект върху производителността с до 30% от общите
производствени разходи.
Контрол на качеството - изкуственият интелект създава възможности за разработване на нови процедури за тестване и контрол на
качеството. С помощта на системи
за машинно самообучение и усъвършенствано разпознаване на изображения индустриалните производители могат значително да повишат
степента на автоматизация на визуалната инспекция и откриването
на неизправности в продуктите. В
допълнение, дефектните продукти
биха могли напълно автоматизирано
да бъдат извеждани от технологичната линия, което да спомогне за
постигане на още по-висока производствена ефективност. AI-базираните процедури за контрол на качеството могат да повишат произво-
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дителността с до 50% и да съдействат за до 90% по-прецизна идентификация на дефектни изделия в
сравнение с конвенционалната визуална инспекция, извършвана с просто
око.
Управление на веригата на доставките - повечето големи индустриални производители в наши дни
имат сложни и дълги вериги на доставките, които включват хиляди
различни продукти, компоненти и
специални инструменти. Всяко закъснение, авария или грешка при изпълнение на дадена поръчка би могло
да коства на предприятието много,
както и да доведе до временно затваряне на отделни производствени
станции. С помощта на изкуствения
интелект производителите биха
могли много по-точно да предвиждат
комплексните взаимодействия между отделните производствени единици и да автоматизират ефективно множество дейности. Една AI-базирана платформа за управление на
веригата на доставките притежава потенциала да намали грешките
вследствие на неправилно планиране
с от 20 до 50% и да оптимизира
процеса по попълване на запасите. В

допълнение, неосъществените продажби в резултат на недостатъчна
наличност биха могли да бъдат редуцирани с до 65%.
Научноизследователска и развойна дейност - на теория изкуственият интелект би могъл да подпомогне по-тясното коопериране между
изследователските и развойните
екипи и да ги асистира в избора на
материали, проектирането, идентифицирането на рискови аспекти на
дизайна и т. н. AI-базираните платформи за проектиране са предназначени да откриват различни категории несъответствия между целите
и ограниченията на дизайна и да предлагат десетки или дори стотици
възможни решения, някои от които
– коренно различни от традиционните човешки подходи.
По данни на McKinsey & Company,
потенциалът на изкуствения интелект и машинното обучение в областта на високотехнологичните научноизследователски и развойни проекти е огромен, като в резултат от
внедряването им биха могли да
бъдат постигнати икономии на разходи в размер на 10 до 15%, както и
съкращаване на периода от проектирането до пазарната реализация с
около една десета.
Контекстно-информирани (ориентирани) роботи - за разлика от
конвенционалните си събратя, които
могат да изпълняват фиксирани задачи в пространствено ограничени
работни зони, т. нар. контекстноинформирани (context-aware) роботи
използват компютърно зрение и изкуствен интелект и могат да функционират свободно в споделена работна среда с хора. Тези роботи
могат да „усещат“ и избягват хората и различни препятствия по траекторията си на движение, докато
изпълняват задачи като откриване,
повдигане и преместване на компоненти и изделия. Според изчисленията на пазарните анализатори, използването на колаборативни и контекстно-информирани роботи може да
спомогне за увеличаване на производителността в редица промишлени
приложения с до 20%.
Колаборация между хора и роботи - Международната федерация по
роботика изчислява, че към края на
2018 г. над 1,3 млн. индустриални
робота са били в експлоатация във
фабрики по целия свят. Паралелно с
роботизирането на все повече дейности в индустрията човешкият
персонал бива преквалифициран и
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пренасочван към по-отговорни
длъжности в областта на дизайна,
поддръжката и програмирането.
С навлизането на все по-голям
брой роботи в индустриалното производство са необходими и ефективни мерки за гарантиране на безопасната им работа и възможностите
им за колаборация с работниците.
Напредъкът в областта на изкуствения интелект е водещ в тази посока, тъй като позволява на роботите
да се заемат с все по-деликатни и
отговорни задачи, както и да вземат
повече автономни решения, базирани на данни в реално време.

Без нужда от
програмиране
Някои от водещите компании в
областта на роботизацията и индустриалната автоматизация разработват прототипи на роботи, които са способни автоматично да разчитат и спазват инструкции от
CAD програми в производството на
различни компоненти и изделия и то
без никакво програмиране. Един
такъв прототип, разполагащ с две
полезни рамена, успява да си служи с
тях „интелигентно“ или подобно на
човек, който изпълнява различни за-
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дачи приоритетно с дадена ръка. За
разлика от конвенционалните роботи, които не разполагат с възможности да дешифрират CAD моделите, въпросният робот е способен да
интерпретира различни такива модели, елиминирайки нуждата от предварително програмиране на действията и движенията му.
С помощта на изкуствен интелект голяма част от индустриалните роботи в бъдеще биха могли така
да се самообучават и самопрограмират в движение, без нужда от времеемко и скъпо конфигуриране чрез
въвеждане на цели масиви код, който да зададе стриктни процедури,
например за асемблиране на части.
Тези интелигентни роботи от ново
поколение биха могли автоматично
да разчитат спецификациите на дадена работна задача и самостоятелно да ги превръщат в програми за
изпълнение.
Интелигентното боравене с две
ръце позволява приоритизирането и
едновременното изпълнение на различни операции чрез събирането на
информация от софтуера за разработване на продукти на семантично ниво.
Роботите от тази категория

биха могли да произвеждат както
единични изделия, така и цели прототипи с множество компоненти и
настройки. На теория те са способни и да самокоригират действията
си на базата на самостоятелни заключения за грешки или проблеми,
формирани с помощта на изкуствения интелект.
При изпускането на дадена част,
например, избраната ръка на робота
ще я намери, стига да е в зрителното поле на камерата за машинно
зрение. Тогава ръката ще я захване и
повдигне, като самонастрои всичките си последващи движения така, че
да я върне в правилна позиция. Роботът би могъл да прехвърли компонента от едната в другата си ръка,
подобно на човек, ако това би спомогнало за по-лесното му по-нататъшно позициониране.

Интелигентна поддръжка
Регулярната поддръжка на една
производствена линия и работещите в нея машини и оборудване е сериозно перо от бюджета на всяко
индустриално предприятие. В допълнение, ефективността на обслужването има ключово значение и за производителността на всяка операция,
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изпълнявана посредством материалните активи. Актуални проучвания
в областта показват, че разходите,
свързани с непланирани престои, костват на индустриалните производители около 50 млрд. щ. д. годишно,
а авариите в производствените
машини са причина за 42% от всички
случаи на непредвидени прекъсвания.
Ето защо интелигентната поддръжка на оборудването чрез превантивен мониторинг и диагностика се
превръща в задължително условие за
безпроблемното управление на интелигентните фабрики в епохата на
четвъртата индустриална революция.
Системите за превантивна поддръжка, включващи усъвършенствани
AI алгоритми, функции за машинно
обучение и изкуствени невронни мрежи, са способни да извършват прецизни прогнози за предстоящи проблеми и неизправности с даден компонент, възел или система. Освен
съкращаване на непланираните престои, интелигентната поддръжка
спомага и за удължаване на оставащия полезен живот на машината или
оборудването. В случаи, в които инспекцията на място и ремонтните
дейности са неизбежни, техническият екип получава предварително детайлна информация на кои машинни
елементи да обърне по-подробно внимание, както и какви инструменти
и методи да използва. Тези възможности позволяват осъществяване на
целенасочена и прецизно планирана
поддръжка, която не коства излишни разходи, а напротив – спомага за
реализирането на значителни икономии на средства и ресурси.
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Качество 4.0

Генеративен дизайн

Изключително кратките производствени срокове в съвременното
индустриално производство, съчетани с драстичното нарастване в
сложността на продуктите, превръщат качествения контрол и спазването на действащите регулации
и стандарти за качество в трудна
задача за много предприятия. От
друга страна, потребителите очакват безупречни продукти с постоянно високо качество, а в ерата на
комуникациите и социалните мрежи
всяка грешка би могла да се окаже
фатална за имиджа на дадена марка.
Сериозно негативно влияние върху
производството могат да окажат
както големите количества бракувана продукция, така и честите рекламации.
Концепцията за постигане на високо „Качество 4.0“ в контекста на
Industry 4.0 включва използването на
алгоритми за изкуствен интелект с
цел уведомяване на производствените екипи за предстоящи или вече
възникнали проблеми, които биха
могли да повлияят качеството на
продукцията. Такива биха могли да
бъдат отклонения от утвърдените
рецепти или процедури, привидно
незабележими аномалии в поведението на машините, промяна в качеството на суровините и т. н.
Ранното разрешаване на тези проблеми с помощта на AI-базирани технологии спомага за постигане и поддържане на високо „Качество 4.0“.
Допълнителна възможност е събирането на подробни данни за използването и поведението на продукта по
време на полевата му работа.

Изкуственият интелект трайно
трансформира процеса на проектиране, като все по-популярен става т.
нар. генеративен дизайн. Понятието
описва намирането на оптимално
конструктивно решение посредством софтуер с изкуствен интелект на базата на предварително
зададени от проектанти и продуктови инженери параметри. Въвежданото в платформата първоначално
„задание“ може да включва данни за
различни рестрикции, фактори и променливи, включително видове материал, налични производствени методи, бюджетни и времеви ограничения
и др. Алгоритъмът за генеративен
дизайн изследва всяка възможна конфигурация и откроява най-добрите
решения. Предложените варианти
могат да бъдат предварително тествани посредством машинно обучение, осигурявайки допълнителна информация за това кой дизайн би бил
рисков и кой – най-подходящ за различни сценарии. Процесът може да
бъде повтарян достатъчен брой
пъти до идентифициране на най-оптималното решение.
Сред основните предимства на
този подход е фактът, че AI алгоритъмът е напълно обективен. Той
не се придържа към никакви принципи, считани от хората за „логични“
и тласкащи процеса на проектиране
към сходни резултати. Софтуерът
не прави предположения, а борави с
доказани твърдения. Всяка стъпка от
потенциалното решение се тества
за приложимост в реални условия и
спрямо множество производствени
сценарии, фактори и условия.
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Високи технологии в
складовото стопанство
В днешните времена на засилена
външна и вътрешна конкуренция, силен
ценови натиск, сложни нормативни изисквания и необходимост от все по-голяма
гъвкавост на бизнеса, ефективността на
процесите е основен фактор за успех. От
гледна точка на складовите процеси това
налага по-висока степен на автоматизация, повишаване на прецизността и производителността на персонала.
Внедряването на специализирани софтуерни решения, работещи с мобилни
терминали с баркод скенери, безспорно
подобрява организацията на склада, но
невинаги е достатъчно за посрещане на
съвременните предизвикателства.
ИФД Инженеринг Джойнт Венчър представя няколко специализирани високотехнологични решения, които спомагат за
снижаването на разходите за обслужване
на складовото стопанство.

Автоматизиран складов
транспорт
Една от възможностите за повишаване на производителността е прилагането
на автоматизирани транспортни средства, които работят без човешко участие. В зависимост от интензивността на
вътрешноскладовия транспорт тук са
приложими различни решения, като се започне от електрокари без водач, транспортиращи палети в определени зони, и се
стигне до изцяло роботизирани стелажни
складове за палети, дребни детайли или
кашони. Тези системи водят не само до намаляване на разходите за труд, но спомагат и за "уплътняване" на склада, защото
дават възможност за значително увеличаване на нивата на стелажите.
Съвместно с нашите партньори, производители на складово оборудване, ние
търсим най-изгодните складово-транспортни решения за всеки конкретен проект и
ги интегрираме в своя WMS продукт - софтуерна система за складово управление.
Засега не всички процеси в склада подлежат на автоматизиране до такава
степен, че да работят без хора. Следващите решения, интегрирани в нашата WMS
система, са предназначени за повишаване
производителността и прецизността на
складовия персонал.

Гласово управление
Системите с гласово управление се
прилагат основно при изписване на стока
за клиентски поръчки. Предимството им
е, че операторът носи мобилния терминал
на кръста, получава инструкциите през
слушалки и управлява приложението с гласови съобщения и команди. По този начин
неговите очи са напълно свободни, за да се
съсредоточи върху стоките, които манипулира с двете си свободни ръце, без постоянно в тях да се "мотае" баркод терминалът с клавиатура или сензорен екран.
Разработеното от нас Pick by Voice
приложение ползва гласовата библиотека
на Google и работи на обикновен мобилен
терминал с операционна система Android,
което дава на клиентите ни значително
ценово предимство спрямо други специализирани гласови решения.
Един от примерите за приложение е
склад за търговия с тютюневи изделия,
който от месец май тази година изпълнява новата директива на ЕС за проследяване на изделията по цялата верига. Благодарение на нашето приложение в съчетание с малки безжични скенери, носени на
пръста, става възможна регистрацията
на всяка една опаковка по време на вземането й от стелажа. Проверката за коректност на взетия артикул на практика
елиминира рекламациите поради грешки
на операторите и прави излишен контрола на поръчките при опаковане.

на клетка. Светват лампите на клетките, от които трябва да се вземе изделие,
а на малък дисплей до светещия бутон се
изписва количеството и при необходимост
- друга информация. Операторът потвърждава изписването на зададеното
количество с натискане на бутона, който
изгасва.
Светлинни решения се прилагат предимно от клиентите ни в автомобилната индустрия, където се борави с огромна номенклатура от приличащи си външно
части, които е необходимо да се доставят
безпогрешно и точно навреме до производствената линия.
Доскоро системите със светлинна индикация бяха сравнително скъпи поради големия брой дисплеи, които трябва да се монтират и окабелят, но напоследък се появяват и по-достъпни безжични решения.

RFID технологии
RFID технологиите заместват баркода в много случаи. Тяхно предимство е, че
позволяват масово четене и регистриране на продуктови кодове, партидни и серийни номера и друга информация без пряк
оптически контакт с етикета. Естествено и тук трябва добре да се прецени
доколко са приложими в конкретните процеси и дали по-високата цена на таговете
се рентира.

Стелажи със светлинна
индикация
За повишаване на прецизността и производителността на персонала в складове с много широка номенклатура, където
не е гарантирано означението на стоките с баркод, се прилагат така наречените Put to Light или Pick by Light системи
със светлинна индикация на всяка стелаж-
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Непрекъсваемо
токозахранване
за адитивното
производство
С

ъоръженията за адитивно производство обикновено са разположени в отдалечени зони, където невинаги е налично надеждно захранване
и ежедневно има прекъсвания на електроподаването. В тези предприятия
типично има множество 3D принтери, чиито капацитет се оползотворява над 90% за едновременното
производство на компоненти за няколко различни клиенти, които очакват техните части да бъдат доставени навреме и с най-високо качество. Материалите, необходими за
адитивното производство, са високотехнологични и в някои случаи много скъпи. Ако работата на една машина за 3D печат се прекъсне заради
влошено качество на захранването
или повреда и няма време за правилно изключване, може да се наложи
бракуване на цяла партида. Когато
това се случи, принтерът трябва да
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бъде почистен, а материалите в него
да се отстранят и подменят с нови.
Тъй като обикновено множество
машини функционират едновременно, това може да доведе до съществени забавяния на дейността, влияещи върху цялостното качество и
потенциално генериращи финансови
загуби за производителя в значителни размери. Американска компания,
специализирана в адитивното производство, оценява, че смущенията в
захранването могат да доведат до
загуби от между 30 000 до 50 000
щ. д. за една машина в зависимост
от типа на използвания материал и
това колко часа е работило оборудването. Най-доброто решение за големите промишлени 3D печатни
машини, за да се ограничат тези
прекъсвания, е да се осигури външно
непрекъсваемо токозахранване (UPS),
което да предоставя захранване и
резерв съхранена енергия в случай на
смущения в мрежата като краткот-

райни падове на напрежение, пренапрежения и преходни процеси. Ако
съоръжението е интегрирано с UPS
и генератор, тогава 3D принтерите
могат да бъдат захранени с чиста,
непрекъсната енергия без никакви
смущения.
Има много съображения, които
трябва да се имат предвид при избор на UPS, който да предлага найдобрия набор характеристики за адитивните производители – тип на
системата за съхранение на енергия,
защита на захранването, надеждност, размери и пространствени
изисквания, обща стойност на инвестицията, устойчивост и др.

Тип система за
съхранение на енергията
Операторите могат да избират
между две основни възможности за
съхранение на енергията за техния
UPS – оловно-киселинни акумулатори
или интегриран маховик. Що се отна-
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ся до съхранение на енергията за UPS,
адитивното производство и някои
други индустриални приложения имат
по-специфични изисквания. Въпреки че
повечето конвенционални UPS системи използват оловно-киселинни батерии, за да осигурят минути аварийно
захранване, акумулаторите имат
съществени ограничения при използване в промишлени предприятия.
Батериите се износват по-бързо
при по-често използване и трябва да
се подменят на всеки 3-5 години, за
да се запази способността им да
съхраняват енергия. В производствено съоръжение, което често прибягва до използването на UPS (до стотици пъти на ден), акумулаторите
ще трябва да се сменят по-често.
Батериите трябва да се инсталират и поддържат в климатично кон-
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тролирана среда при точно 25°C.
Колебанията над и под тази температура могат съществено да скъсят
полезния живот на акумулатора. Това
обикновено налага добавяне на охлаждащи системи за помещението, където са разположени акумулаторите,
което на свой ред е свързано с увеличаване на разходите за енергопотребление.
Специално внимание трябва да се
обърне, за да се осигури безопасната
инсталация и поддържка на батериите. Те изискват вентилация, пожарна
защита, мониторинг и системи за
защита на персонала, специфични за
тяхното използване. Поради тези
съображения може да са необходими
и допълнителни разрешения или одобрения от различни регулаторни органи. Повечето индустриални предприятия не разполагат със специални
помещения за разполагане на батериите.
UPS със система за съхранение на
енергията с интегриран маховик
вместо обикновен акумулатор използва въртящ се ротор, за да осигури
резерв от енергия. В сравнение с
батериите, UPS устройствата с
интегриран маховик предлагат значителни предимства за адитивните
производства. При тях не се наблюдава намаляване на времето за работа при разреждане. Маховикът може
да се използва за защита на товара
с голяма честота през неговия 20годишен оперативен живот и въпреки това да осигурява еднакво количество съхранена енергия, както и през
първия ден на експлоатация. Това ги
прави по-надеждно и икономически

по-изгодно решение в сравнение с
базираните на батерии UPS, особено за промишлени съоръжения, където се наблюдават чести падове на
напрежението.
Маховикът поддържа широк обхват на околната температура от
0 до 40°C, без влияние върху ефективността му на работа. Това позволява UPS да бъде използван на места,
където охлаждането е скъпо или ненадеждно, например директно на производствената площадка, в близост
до защитаваното оборудване. Този
тип UPS може да работи също и при
по-високи околни температури с помалко откази поради прегряване, което значително намалява натоварването и разходите за охлаждане.
В допълнение, не е необходимо
маховикът да бъде сменян през целия
20-годишен живот на продукта, което осигурява възможност за реализиране на съществени икономии на
средства. Това намалява инсталационните и експлоатационни разходи,
свързани с вентилация и пожарна
безопасност в сравнение с конвенционалните UPS решения. Това също
така опростява и подобрява гъвкавостта на UPS и може да елиминира
притесненията, свързани с регулаторните изисквания и нуждата от
разрешителни.

Защита на захранването
Индустриалният сектор на адитивното производство използва чувствително оборудване за производството на много сложни и уникални
детайли. Всяко смущение в захранването може да бъде катастрофално
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за партидата и потенциално да доведе до цялостното й бракуване.
Някои от основните видове смущения в захранването са падове на напрежението, пренапрежения, смущения, предизвикани от хармоници, и
нисък фактор на мощността. UPS
устройствата с маховик разполагат
с истинска паралелна онлайн топология, насочена към всички типове
проблеми в качеството на захранването. Изходът на този вид UPS е
директно свързан към високоскоростен преобразувател с биполярен
транзистор с изолиран гейт (IGBT),
който генерира напрежение за товара. Тъй като преобразувателят превключва със скорост 100 пъти повисока от мрежовия вход, той може
да прави корекции в синусоидалната
вълна на изходното напрежение на
база полуцикъл. Това означава, че когато някое от деветте смущения в
захранването, определени от Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE), бъде установено на входа, то активно се коригира чрез използване на устройство за потискане на преходни пренапрежения (TVSS), индуктивност на
линията, активно филтриране, силови конвертори и устойчиви на натоварване системи за съхранение на
енергия с интегриран маховик.
Най-често срещаният и скъп проблем с качеството на захранването
за производствените съоръжения са
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падовете на напрежение. Този вид
смущения водят до моментно
прекъсване на работата на 3D принтерите или перманентното им изключване. Повечето падове на напрежение са от 10 до 30% под номиналния обхват и продължават от 3 до
30 цикъла.
UPS устройствата с маховик работят непрекъснато, за да осигурят
изходно напрежение в рамките на 1%
от номиналното. Те коригират пренапреженията или падовете до 10%
над и 15% под номиналната стойност за каквато и да е продължителност от време, без да използват
енергията, съхранена чрез маховика.
При отклонения извън този обхват
UPS устройството прекъсва мрежовия източник и незабавно започва да
захранва товара с енергия от маховика без промяна в изходното напрежение. Енергията, съхранена чрез
маховика, може да захранва товара
за до около 60 секунди или 3600 цикъла в зависимост от товара и UPS
конфигурацията, далеч надхвърляйки
изискванията на по-голямата част
от индустриалното оборудване.

Надеждност
Като се имат предвид икономическите интереси, свързани с наличието на UPS в едно промишлено
предприятие, надеждността на системата е критична при оценяване на
ползата от нея. При повечето кон-

венционални UPS системи батериите са най-податливи на повреди в
сравнение с всеки друг компонент
или подсистема. Неизправностите
на акумулаторите са водещата причина за загуба на товар и престой
на системата, причинявайки повече
от една трета от всички прекъсвания. Батериите отказват непредвидимо поради стареене, състояние на
заряда, събития, свързани със зареждане и разреждане, и периоди на бездействие, водещи до влошаване на
надеждността.
Системата за съхранение на енергия с интегриран маховик по същество е надеждна, осигурявайки предсказуемо, постоянно резервно захранване. Нормалното състояние на тези
UPS е с постоянно въртящ се маховик, съхраняващ кинетична енергия.
Когато е необходимо при прекъсване на мрежовото захранване или
друго събитие, свързано с качеството му, маховикът е готов да поеме
товара. Проучване за оценка на риска показва, че UPS с маховик може да
намали риска от повреда на електрическата система с 80% в сравнение с конвенционален UPS с батерии
при краткотрайни прекъсвания на
мрежовото захранване, продължаващи по-малко от 10 секунди.

Пространствени
изисквания
Физическото пространство, което изисква UPS, също е ключов фактор за избора му. Площта, необходима за UPS, в много случаи може да
бъде по-добре използвана за оборудване с по-голямо значение за дейността на предприятието или може да
наложи допълнителни разходи за разполагане на UPS. Устройствата с
интегриран маховик са със значително по-висока плътност на мощността отколкото конвенционалните
UPS с батерии. При тях необходимата площ е наполовина в сравнение с
конвенционалните устройства на
водещите производители. Предимствата от плътността на мощността за промишлените съоръжения са
съществени. Операторите могат да
намалят пространството, необходимо за електрическа инфраструктура,
освобождавайки място за допълнително оборудване, генериращо приходи. Ако се определи на ранен етап
в проекта, по-малкият UPS може да
означава покупка на по-малко земя или
изграждането на по-малка сградна
конструкция, което да доведе до
огромни икономии. По-малките раз-
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мери улесняват също добавянето на
UPS към съществуващо съоръжение,
което желае да разшири защитата
на захранването си.

Обща стойност на
собствеността
Най-важният икономически параметър на дадена UPS система е нейната обща стойност на собствеността (ТСО), която позволява на операторите обективно да оценят разходите за покупка, инсталационните
разходи и дългосрочните експлоатационни разходи за подходящ за предприятието период от време. ТСО
обикновено се оценява за период от
10 до 15 години. Пълното икономическо въздействие на системата
може да се оцени и раздели в две
категории – капиталови и експлоатационни разходи.
Покупната цена на UPS представлява малка част от общата стойност за собствеността на системата. Едно от най-големите предимства на UPS с маховик е фактът, че
той не се нуждае от специализирано
охлаждане. Не е необходимо да се
осигуряват допълнителни климатизиращи модули и специализирани помещения за батериите, което гене-
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рира значителни спестявания на разходи и пространство. От оперативна гледна точка двете основни предимства на UPS с маховик пред конкуренцията са тяхната експлоатационна ефективност и липсата на необходимост от смяна на батериите.
Повечето UPS с батерии имат ефективност в диапазона 94-96%, докато UPS с маховик работят с до 98%
ефективност при пълно натоварване. Тази разлика в ефективността е
от огромно значение за експлоатационните разходи за UPS през целия
живот на продукта.

Устойчивост
Приблизително 70% от електричеството, произведено по целия
свят, се генерира с помощта на изкопаеми горива като въглища, природен газ и нефт. Преходът към използването на по-малко изкопаеми горива може да отнеме десетилетия,
имайки предвид, че енергопотреблението продължава да се увеличава
много бързо. Все повече компании,
организации и правителства приемат политики за ограничаване на
въздействието на въглеродните
емисии и свързаните с това промени в климата. Днешната промишле-

ност и бизнесът носят отговорност
към околната среда и трябва да изменят своите операции и политики
така, че да популяризират промени,
позволяващи едновременното постигане на търговски успех и екологична устойчивост.
Базираните на батерии UPS губят
твърде много електричество, а за
целия им полезен живот са необходими хиляди килограми олово. Тази загубена енергия е свързана със значително замърсяване и въглеродни емисии
от електроцентрали, работещи на
изкопаеми горива. UPS устройствата с интегриран маховик намаляват
въглеродните емисии, свързани с
производството им, приблизително
10 пъти, а експлоатационните въглеродни емисии с 40% благодарение на
своята висока ефективност, ниски
изисквания за охлаждане и постоянно съхранение на енергия през целия
живот на продукта в сравнение с
конвенционалните акумулаторни
UPS продукти. Тези характеристики
правят UPS с интегриран маховик
идеално решение за адитивните производители, което да им помогне да
постигнат целите си за устойчивост и да понижат цялостния си
въглероден отпечатък.
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машини

Машините
като услуга
(Machine-as-a-Service)
С

навлизането на Internet of
Things в индустриалното производство възниква един нов бизнес модел
за извличане на допълнителна добавена стойност от металорежещите и металообработващите машини - машините като услуга (Machineas-a-service, MaaS). Тази иновативна
концепция включва превръщането на
производственото оборудване от
физически продукт в цялостен бизнес актив посредством IoT свързаност и включва множество допълнителни услуги и възможности, произтичащи от двупосочната комуникация между производителите на машини и техните клиенти.
В условията на Industry 4.0 взаимоотношенията между доставчик и
потребител вече не се изчерпват
само с еднократния акт на покупкопродажба на машината. Все повече
производители на индустриално оборудване предлагат и допълнителен
пакет от услуги, достъпен най-често под формата на абонамент
(subscription) – за отдалечен мониторинг, превантивна и регулярна поддръжка по време на жизнения цикъл
на машината с помощта на вградени инструменти за машинно обучение, обработка на големи масиви
данни и оползотворяване на събраната от сензорите информация, комуникация от типа „машина-към-машина“ и съвременни средства за автоматизация.
Този двупосочен процес на комуникация осигурява и непрекъснат поток
от информация към самия производител на оригинално оборудване, който може да използва тези данни за
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цялостна оптимизация на продуктите и услугите си.

Технологични
предпоставки
В екосистемата на големите масиви от данни (big data) концепцията
за производствена машина трайно
се е трансформирала. Индустриалните системи за управление са все посвързани, но контролът, който те
осъществяват, вече не се изчерпва
само със схемата „от точка до точка“ (point-to-point) в ограничени мрежи
посредством устройства за въвеждане на команди. С навлизането на
Internet of Things в промишленото
производство към уравнението се
добавят и възможностите на гигантски изчислителни масиви. Облачните технологии позволяват интензивна обработка на информация и
изграждане на двупосочни вериги за

управление с обратна връзка директно до полевото оборудване. Индустриалният софтуер и алгоритмите
за управление, функциониращи на
това полево ниво или в периферията на производствената мрежа,
могат да бъдат модифицирани, а
данните - обменяни в рамките на
текущия производствен процес. Това
позволява директно обновяване на
логиката на управление, както и
адаптиране на производствените
параметри.
В резултат от тази т. нар. хиперсвързаност се утвърждава парадигмата за машината като услуга, която се реализира на практика чрез
добавяне на периферни IIoT (Industrial
Internet of Things) устройства към
полевите точки на една производствена мрежа. Такъв облак-базиран
IoT подход позволява синхронизация
на данните между отделните заин-
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машини
тересовани страни по веригата на
стойността. Ползата от въвеждането на тази технология е постигането на високооптимизирана и времево координирана производствена
верига без нежелани престои. Концепцията Machine-as-a-Service е ключова за реализирането на Industry 4.0
и обединяването на взаимосвързаните и интелигентни производствени
системи в единна платформа за умна
фабрика. Така темповете на производство вече се измерват не със
скоростите на обработка или подаване на материал при дадена машина, а с потенциала й да превръща
физическите ресурси в комбиниран
продукт с добавена бизнес стойност.

Ключови сфери на
оптимизация
Машините като услуга могат да
създават допълнителна стойност в
3 ключови звена на производствената верига - обслужването в рамките на жизнения цикъл на оборудването, допирните точки с клиентите и
измеренията на т. нар. вътрешна
ефективност.
Що се отнася до поддръжката на
машината, тя вече не се състои
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само в ремонти и обслужване по
време на сервизния живот на оборудването. Този процес включва и автоматични софтуерни ъпдейти, както
и дистанционно надграждане на
свързаната система с нови функции,
позволяващи постигане на по-висок
клас бизнес цели.
Допирните точки с клиентите
също се изменят по характер вследствие на възможностите за много
по-бързото им отдалечено обслужване в реално време в дигиталната ера.
В миналото досегът между производителя и потребителя на дадена
машина се е случвал главно в момента на покупко-продажбата, последващата настройка, конфигурация и
въвеждане в експлоатация, а след
това – в недотам честите срещи
между техническите екипи на производствената фирма и клиента в
рамките на ограничен период на сервизно обслужване.
В концепцията за машината като
услуга, осъществявана чрез IoT, последният етап на отношенията между двете страни се разширява и
превръща в непрекъсната двупосочна връзка до същинския край на жизнения цикъл на даден продукт. С цел
извличане на максимума от тези

възможности, производителите
създават нови категории бизнес
стойност, за чието придобиване
таксуват своите клиенти под формата на абонаментна услуга или чрез
единични заплащания – например данни от мониторинг, пакети за самодиагностика, оптимизация и т. н. В
резултат е налице многопластов
продукт с по-дълъг живот, който
освен физически ползи, носи на потребителя (а и на производителя)
допълнителни бизнес предимства.
Третата категория допълнителна
стойност в резултат от въвеждането на MaaS концепцията е по линия
на т. нар. вътрешна ефективност.
Чрез IIoT свързаност и разширена
връзка с клиента в реално време могат да се правят допълнителни отдалечени тестове и проверки на оборудването, например дали е съвместимо с даден нов индустриален стандарт. В рамките на използването на
дадената машина като услуга нейното привеждане към изискванията на
съответния стандарт също става
част от този нов бизнес модел на
отношения между двете страни. В
допълнение, финансовият отдел на
производственото предприятие
може да използва данните, събирани

юни 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2019

51

машини
от оборудването чрез IIoT, за да извършва анализи на разходите и ползите от прилагането на различни мерки и стратегии. Така от материален
актив на цеха машината се превръща
в дългосрочен бизнес актив на цялата компания.

Industry 4.0 и новите
модели на обслужване
Industry 4.0 софтуерът включва
аналитични инструменти, които
подпомагат производителите на
оригинално оборудване в изучаването на механичните фактори и условията на средата, водещи до проблеми и повреди в машините. Такива
могат да са вибрациите, работните
температури или налягания, както и
широк кръг от други индикатори за
работата на оборудването. С помощта на усъвършенстваните софтуерни програми за мониторинг и
диагностика, които обработват и
анализират събираните от IoTсвързаните машини данни, производителите могат да осъществяват
ефективна прогнозна поддръжка
като аналог на традиционните програми по регулярно обслужване. Обикновено те са базирани на броя изработени часове или се насрочват на
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предварително изчислени интервали,
които обаче не отразяват реалното
състояние и потребности на машината, както и зоните, които изискват по-задълбочено наблюдение. Така
регулярната поддръжка често може
да се окаже излишна или пък недостатъчна, тъй като обслужващият
екип не придобива точна представа
кои части от оборудването реално
се нуждаят от ремонт или оптимизация, а в резултат се допуска загуба на време, труд и усилия.
Превантивната поддръжка, от
друга страна, позволява планирането
на ремонтните дейности по приоритет и спомага за предотвратяването на редица повреди и аварии още
в зародиш. Подобно целенасочено
обслужване е много по-ефективно по
отношение на разходите, рисковете
и ползите и спомага за максимално
елиминиране на нежеланите производствени прекъсвания. Тази услуга
е сред най-често търсените от потребителите на машини възможности във връзка с MaaS модела в
съвременните фабрики.
На самите производители на оборудване машината като услуга осигурява ценната възможност да анализират как точно клиентите им

използват оборудването по време на
реалната му експлоатация в завода.
Тази практика им носи важна информация за силните и слаби страни на
продуктите им и потенциала за подобрения на дизайна и цялостния
процес на разработка. Освен да оптимизират съществуващата си производствена програма, компаниите
могат да се фокусират и върху разработването на изцяло нови системи и решения, които да отговорят
на потребностите в различни допълнителни пазарни ниши и отрасли.
Machine-as-a-Service моделът дава
възможност и за използване на наличните данни с цел по-нататъшно персонализиране на различни типове
продукти на базата на тяхното използване от клиента и неговите
предпочитания, както и посредством анализ на широк набор от
фактори от реалната работна среда на машината.

Стъпки към дигиталната
трансформация
Една от най-съществените разлики между модерните фабрики от
Industry 4.0 и заводите от миналото
е именно еволюцията на обработващите машини в комбиниран актив с
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добавена бизнес стойност. С помощта на IIoT свързаност Machine-as-aservice моделът осигурява цялата
традиционна функционалност на оборудването, като в допълнение предлага и множество допълнителни ползи. Те са възможни благодарение на
дигиталната трансформация на производствените технологии и надхвърлят обикновеното преминаване
към безхартиена администрация или
свързването на отделните елементи от производството в мрежа. С
оглед оптимално оползотворяване
потенциала на MaaS концепцията са
нужни и някои допълнителни мерки и
стратегии по пътя към постигане на
стандарта Industry 4.0.
Нова инфраструктура - за да е
възможна дигиталната трансформация на едно производство по пътя
към Индустрия 4.0, е необходима
съответната заводска инфраструктура, която да осъществи прехода
към цифрово управление. Самата
цифровизация не е еднократно събитие, което просто се случва, тя е
процес, изискващ множество промени в производствените технологии,
активи и практики. Необходимо е и
възприемането на нови бизнес модели, които да обезпечат оползотворяването на новосъздадените продукти и услуги, носители на стойност. Те произтичат от големите
информационни масиви, генерирани
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вследствие на непрекъснатото събиране на данни от машините и другото производствено оборудване. Ето
защо преминаването към модела
Machine-as-a-service налага и премащабиране на производството, управление на новата стойност, генерирана от съществуващите процеси,
както и тяхната нова взаимосвързаност.
Производствени темпове съобразно потребностите - MaaS концепцията е насочена към едновременното удовлетворяване на потребностите на производители и клиенти.
Новата производствена парадигма
измества фокуса към адаптиране на
производителността не спрямо
предварително зададените и лимитирани максимални скорости и капацитети на машините, а спрямо нуждите на пазара. Посредством IoT и
използването на машините като
услуга с допълнителна функционалност под формата на абонаментен
план предприятията могат да интегрират производствата си в цялостната свързана бизнес екосистема на
Industry 4.0. Тя отчита динамиката
на пазарното търсене и създава
възможности за оптимизиране на
производствените методологии,
усилията и инвестициите към необходимите резултати.
Операции в реално време - IIoT
свързаността ускорява не само про-

изводството, но и всички свързани с
него операции и дейности, включително обслужването и поддръжката.
Преди възприемането на MaaS модела, беше популярен сценарий в дадена машина да възникне неизправност
и да мине известно време, преди
обслужващият персонал да забележи.
Подобни ситуации са източник на
продължителни периоди на работа с
влошена ефективност, загуби на
ресурси и най-често - нежелано
прекъсване на производството, водещо до скъпи престои и ремонти
на оборудването.
Съвременната „хиперсвързаност“
на индустриалните системи позволява незабавно уведомяване на мениджмънта в случай на предстоящ или
настъпил проблем с някоя от машините. Предизвикателството сега е
пред техническите екипи, които
трябва да осигурят навременна реакция на възникналата ситуация. Тъй
като моменталното разрешаване на
проблема със собствени ресурси невинаги е възможно, много фирми
възприемат други подходи за обезпечаване на подобни сценарии, например
ангажиране на подизпълнители, служители от партньорски мрежи или т.
нар. краудсорсинг (crowdsourcing),
включващ привличането онлайн на
свободен екип, работещ към друга
компания или изпълняващ такива услуги като основна дейност.
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Компресори
за индустриални
газове
К

омпресорът за газ е механично устройство, което увеличава налягането на газа чрез намаляване на
неговия обем. Газовите компресори
се използват в голямо разнообразие
от приложения, включително: транспортиране на природен газ през
тръбопроводи, съхраняване на пречистени газове в малки количества, в
газови турбини, за отвеждане на
топлина в хладилни системи, във
въздушни спирачни системи със
сгъстен въздух, пневматичен транспорт на прахове, пудри и пелети, хомогенизиране и транспорт на циментови смеси и вар и др.
Компресорите за индустриални
газове са предназначени за компресиране и доставка на технически
газове (водород, кислород, аргон, хелий, азот и др.) или газови смеси (например амоняк) в разнообразни типове промишлени системи в хранително-вкусовата, химическата и козметичната индустрия, енергетиката,
нефтената и газова промишленост,
циментовата, стъкларската, полимерната и хартиено-целулозната
индустрия, лабораторната дейност,
в биогазови инсталации и др. В зависимост от приложението, тези системи могат да транспортират неутрални или агресивни промишлени
газове и смеси, за да захранват различни газови процеси.
По отношение на задвижващия
механизъм, компресорите за индустриални газове се делят на два типа
– центробежни (динамични или кинетични) и обемни, като вторите са
по-популярни. Обемните компресори
могат да бъдат допълнително подразделени на възвратно-постъпателни, които функционират чрез бутален механизъм, и ротационни типо-
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ве, като моделите с хеликоидални
винтове и тези с въртящ се ротор
с лопатки.
Центробежни компресори - използват въртящ се лопатков диск в
оформен корпус, за да насочат газа
към ръба на работното колело, увеличавайки скоростта на газа. Дифузьорът (дивергентната тръба) превръща енергията на скоростта в
енергия на налягането. Този тип компресори се използват предимно за
непрекъснато, стационарно обслужване на различни системи в индустриални условия, например в петролни рафинерии, химически и нефтохимически заводи и заводи за преработка на природен газ. Диапазонът на
мощностите започва от около 100
конски сили (75 kW). При последователно свързване центробежните
компресори могат да постигнат
изключително високо изходно налягане от порядъка на 70+ MPa.
Центробежните компресори се
използват в малки газотурбинни
двигатели или като краен етап на

компресия при средни газови турбини. Те са приложими и при двигатели
с вътрешно горене в ролята им на
компресори и турбокомпресори.
Компресори с диагонален или
смесен поток - подобни са на центробежните компресори, но имат радиален и аксиален компонент на скоростта на изхода от ротора. Дифузьорът често се използва за пренасочване на диагоналния поток в аксиалната посока. Диагоналният компресор има дифузьор с по-малък диаметър от еквивалентния центробежен компресор.
Аксиални компресори - използват
серия от въртящи се роторни лопатки, подобни на вентилатори, за постепенно компресиране на газовия
поток. Стационарните статорни
лопатки, разположени след всеки ротор, пренасочват потока към следващия комплект лопатки на ротора.
Площта на сечението на газовия канал намалява по дължината на компресора, за да се поддържа приблизително константно число на Мах.
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Компресорите с аксиален поток
обикновено се използват в приложения с висок дебит, например в средни и големи газотурбинни двигатели. Те почти винаги са многостепенни. За съотношения на налягането
над 4:1 често се използва променлива геометрия за подобряване на работата.
Бутални компресори - използват
бутала, задвижвани от колянов вал.
Те могат да бъдат стационарни или
преносими, единични или многостепенни и задвижвани от електрически двигатели или двигатели с
вътрешно горене. Малки бутални
компресори с мощност от 5 до 30
конски сили (к. с.) обикновено се използват в автомобилни приложения
за изпълнение на периодично действие. По-големите бутални компресори с мощност до 1000 к. с. все още
често се срещат в големи индустриални приложения, но броят им намалява, тъй като се заменят с други
различни видове компресори.
Наляганията на изхода им могат
да варират от ниски до много високи стойности (> 5000 psi или 35 MPa).
При някои приложения, като сгъстяване на въздух многостепенните
компресори с двойно действие се

58

доказват като най-ефективни, но
обикновено са по-големи, по-шумни и
по-скъпи от сравнимите ротационни устройства.
Ротационни винтови компресори - използват два въртящи се хеликоидални винта, образуващи изолирани работни камери, които принуждават газа да премине в по-малко пространство. Те обикновено се използват за непрекъснато захранване на
газови системи в търговски и промишлени приложения и могат да
бъдат стационарни или преносими.
Мощностите им варират от 3 к. с.
(2,24 kW) до над 500 к. с. (375 kW) и
от ниско до много високо налягане (>
1200 psi или 8,3 MPa). Често се срещат в транспортни и пътно-ремонтни приложения, където захранват
пневматични инструменти. Този
тип се използва и като част от системи с множество компресори за
автомобилни двигатели, тъй като
лесно се съчетава с индукционния
капацитет на буталния двигател.
Спирални компресори - използват
две препокрити спираловидни лопатки за компресиране. Геометрията на
лопатките може да бъде инволютна, архимедова спирала или хибридна
крива. Компресорите от този тип

работят по-гладко, по-тихо и по-надеждно от другите видове компресори.
Често едната от спиралите е
фиксирана, докато другата обикаля
ексцентрично, без да се върти, като
по този начин механизмът улавя или
компресират флуида в джобовете,
образувани между спиралите.
Диафрагмени компресори - известни също като мембранни компресори, са вариант на конвенционалните бутални компресори. Сгъстяването на газ се осъществява чрез движение на гъвкава мембрана вместо
чрез всмукващ елемент. Движението
на мембраната напред и назад се
индуцира от мотовилка и механизъм
на колянов вал. Само мембраната и
кутията на компресора влизат в
контакт със сгъстения газ.
Мембранните компресори се използват за транспорт и доставка на
водород и сгъстен природен газ
(CNG), както и в редица други индустриални приложения.

Температура
Съществуват три възможни корелации между температурата и налягането в даден обем газ, подложен
на компресия:
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l Изотермична - газът се поддържа
с постоянна температура през целия процес, тъй като вътрешната
енергия се премахва от системата
като топлина със същата скорост,
която се добавя от механичната
работа на компресора. Изотермичното компресиране (или разширяване) се облагодетелства от голяма
топлообменна повърхност, малък
обем на газа или дълъг времеви мащаб (т. е. малка степен на мощност). С реални устройства изотермичната компресия обикновено не е
постижима.
l Адиабатна - в този процес не се
прехвърля топлина към или от системата, което означава, че цялата
механична работа за компресиране
се получава в газа, тъй като повишената вътрешна енергия се проявява
като повишаване на температурата или налягането (или и двете).
Адиабатното компресиране или разширяване се благоприятства от
добрата изолация, големия обем газ
или кратката времева скала (т. е.
високо ниво на мощност). На практика винаги ще има определено количество топлинни загуби, тъй като
създаването на перфектна адиабатна система изисква перфектна топ-
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лоизолация на всички части на машината.
l Политропна - това предполага, че
топлината може да навлезе или излезе от системата и че работата
на буталото може да се прояви като
повишено налягане (обикновено полезна работа) и повишаване на температурата над адиабатната (обикновено има загуби поради ефективността на цикъла). Ефективността
на цикъла тогава се определя от
съотношението на повишаването на
температурата до теоретичните
100% (адиабатно) спрямо действителните (политропно).

Приложения
Компресорите за индустриални
газове се използват в различни промишлени приложения, където са необходими по-високи налягания на работния газ – за транспорт и доставка на широк набор от газове и газови смеси. Типично приложение е
транспортирането по тръбопроводи на пречистен природен газ от
производствения обект до потребителя. В нефтопреработвателните
заводи, заводите за преработка на
природен газ, нефтохимическите и
химическите заводи и подобни голе-

ми промишлени предприятия такова
оборудване се използва за компресиране на газ като междинен или краен
продукт. В хладилни и климатични
инсталации газови компресори се
използват за предаване на топлина
от една точка в друга с помощта на
циклите на хладилния агент. В газотурбинни системи те служат за
компресиране на входящия въздух за
горене.
Компресорите за индустриални
газове са изключително популярно
решение и при съхранението на пречистени или произведени газове в
малки обеми в цилиндри под високо
налягане за медицински, заваръчни и
други цели. Те се използват още в
различни индустриални, производствени и строителни процеси за
захранване на всякакви видове пневматични инструменти; в херметични въздухоплавателни средства за
осигуряване на дихателна атмосфера с по-високо от околното налягане, както и в някои видове реактивни двигатели (като турбореактивни и турбовитлови) за осигуряване
на въздух, необходим за изгаряне на
горивото в двигателя. Мощността
за задвижване на компресора за
въздуха за горене идва от собстве-
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ните турбини на двигателя.
Газовите компресори са приложими още във водолазни операции, при
хипербарна кислородна терапия и
други животоподдържащи устройства – за съхраняване на дихателен
газ в малък обем, например във водолазни цилиндри. Такива компресори
могат да се използват още: в подводници за съхранение на въздух за
по-нататъшна употреба като носител на плавателна способност, както и като турбокомпресори и компресори за увеличаване на производителността на двигатели с вътрешно горене чрез концентриране на
кислорода.
В железопътния и тежкотоварния
транспорт компресорите служат за
осигуряване на сгъстен въздух за
спирачните системи на железопътни
превозни средства и тежкотоварни
камиони, както и за задвижване на
различни други системи (врати, чистачки, управления на двигателя/скоростната кутия и т. н.).
Лабораторните въздушни компресори и газовите компресори за други
специализирани промишлени приложения се използват за обработка и
генериране на доставки на специализирани газове, като водород, кислород, аргон, хелий, азот или газови
смеси (амонячни компресори) или
въглероден диоксид, например за хранително-вкусовата промишленост.
Хелиевите компресори доставят
газа до резервоари за съхранение за
използване в лабораторни приложения, например за откриване на фини
течове, докато други типове газови
компресори, като кислородните, често се използват за съхранение на
кислород в резервоари за болници и
медицински заведения.
Използването на компресорна
техника за повишаване налягането
на индустриални газове е широко
разпространено в нефтената и газовата промишленост, където компресори се използват за генериране
на сгъстен природен газ за съхранение и транспорт. Някои от тези
операции по компресиране изискват
компресори за високо налягане, при
които налягането на изхода може да
бъде от 7 до 20 Mpa и нагоре, с
възможност за достигане на 400
MPa в зависимост от приложението.

Управление
Когато става въпрос за управление на бутален компресор, възможностите не са много. Обикновено
системи за управление се използват
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само за функциите „старт“ и „стоп“,
а компресорът захранва резервоар с
горни и долни прагове за налягане.
Когато се достигне долната работна точка, компресорът се включва и
работи, докато се достигне горната точка на настройка. Вариант на
този метод, наречен контрол на
постоянната скорост, позволява на
компресора да работи известно време след достигане на горната работна точка, като изпуска въздух в атмосферата, в случай, че съхраняваният сгъстен въздух се използва при повисоко налягане от нормалното. Този
процес свежда до минимум броя на
двигателните стартирания по време на периоди на голямо натоварване. Селективна двойна система за
управление обикновено е достъпна
само за системи от 10+ к. с., и позволява на потребителя да избира
между тези два режима на управление.
Достъпни са също системи за управление на хеликоидални винтови
компресори. В допълнение към управлението „старт/стоп“ и регулирането на постоянната скорост, винтовите компресори могат да използват управление за нагнетяване/изпускане, модулация на входящия вентил, плъзгащ вентил, автоматично
двойно управление, задвижване с променлива скорост и инсталации с няколко устройства в компресорна
последователност. Управлението на
нагнетяването/изпускането използва клапан на изпускателната страна и клапан на всмукателната страна, които съответно се отварят и
затварят, за да редуцират потока
през системата. Това е много често
срещана система при безмаслените
винтови компресори.
Модулацията на входящия вентил
използва пропорционално управление
за регулиране на масирания въздушен
поток в компресора. Управлението с
плъзгащ вентил ефективно съкращава дължината на винтовете, забавя
началото на компресията и позволява на част от входящия въздух да
прескочи компресията, за да се отговори по-добре на търсенето. Автоматичните превключватели с двойно управление избират между опциите: „старт/стоп“ или контрол на
постоянна скорост в зависимост от
потребностите. Задвижването с
променлива скорост забавя или увеличава оборотите на ротора, като
по електронен път променя честотата на синусоидата на променливия ток, който върти двигателя.
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машини
да се постигне най-добрият баланс
между задоволяване на търсенето и
разходите за работа на празен ход в
сравнение с разходите за ускорено
износване на оборудването.

Капацитет и мощност

Последователното свързване на
компресори позволява натоварването да бъде разпределено между множество компресори, като се избере
например един агрегат да подържа
базовото натоварване и се варира
с рестартиране на други два допълнителни агрегата с оглед минимизиране на щетите при рестартиране.
При избора на която и да е от
тези схеми за управление, идеята е
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При избора на компресорни машини съществуват три основни параметъра, които трябва да се вземат
под внимание в допълнение към многото посочени по-горе точки. Тези
спецификации включват: капацитет
за вместимост, капацитет за налягане и мощност на машината. Мощността на компресорите типично
се измерва в конски сили или киловати. Разходите за експлоатацията на
оборудването обикновено зависят
от ефективността на машината,
работния и цикъл и т. н.
Обемният капацитет определя
колко газ може да достави машината за единица време. Капацитетът
за налягане до голяма степен се основава на нуждите на оборудването, което ще работи със сгъстен
газ. Въпреки че много пневматични
инструменти са проектирани да работят с нормално въздушно налягане в предприятията, специални приложения, като стартиране на дви-

гатели, изискват по-високо налягане. Така например при избор на бутален компресор най-често предлаганият вариант е едностепенно
устройство, което доставя налягане до 10 atm (1MPa), подходящо за
захранване на по-малки системи.
Двустепенните устройства са
предназначени за специални приложения с необходимост от по-високо
налягане.
Необходимата мощност за задвижване на компресорите се определя от съображенията за обем и налягане. Добре е да се вземат предвид и
някои загуби в системата при определяне на капацитета на компресора: загуби в тръбопроводите, падове на налягането през сушилни и
филтри и други, задвижване и др.
Производителите на компресори
често публикуват криви на производителността на компресорите, за
да позволят на специалистите да
оценят производителността им в
редица работни условия. Това важи
особено за центробежните компресори, които (подобно на центробежни помпи) могат да бъдат оразмерени, за да доставят различни обеми и
налягания в зависимост от скоростта на вала и размера на ротора.
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Проектът е стъпка напред
в развитието ни като
иновативна компания
Манол Христов,
управител на Мони-83
Разкажете накратко за
дейността на Мони-83.
Фирмата ни се занимава с производство на метални изделия. Основахме я
през 2005 г. като малък семеен бизнес,
но надскочихме този етап и можем да
кажем, че се превърнахме в модерно
предприятие с високотехнологично оборудване и квалифициран персонал. Продуктите ни са много и разнообразни,
като винаги се стремим да поддържаме високо качество и да ги усъвършенстваме. Обект на нашата стратегия
за развитие са и иновациите както в
продуктите ни, така и в технологиите,
които използваме. През последните 7 години наложихме позициите си на българския пазар и в чужбина. Успяхме да спечелим доверието на утвърдени чуждестранни производители, за които в момента работим активно.

Мони-83 изпълнява проект
по ОП "Иновации и
конкурентоспособност".
Каква е процедурата и за
какъв размер на помощта
бяхте одобрени? Какви бяха
мотивите Ви да
кандидатствате?
През 2018 г. решихме да кандидатстваме по процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи
за ефективно използване на ресурсите",
а размерът на одобрената помощ е 840
718,66 лв. Мотивите ни бяха свързани
от една страна с желанието ни да
продължим да се развиваме като иновативна компания, а от друга - да се опитаме да намалим максимално вредното
въздействие, което производството ни
оказва върху околната среда.

Каква е технологията,
която внедрявате и защо
се насочихте към подобно
оборудване?
Инвестирахме в комбинирано рязане
на тръби, профили и листов материал
чрез файбър лазерна технология с контрол на лъча. Най-голямото преимущество на решението е комбинацията на
2 машини в 1 - наличието на устройство
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за рязане на тръби, вградено в технологията, като тя може да премине от
рязане на единия материал към рязане
на другия в рамките на минута. Това
става чрез използването на един лазерен лъч и общ токоизточник, което позволява автоматично превключване от
модул за рязане на ламарина към модул
за рязане на тръби. Същевременно преминаването от един към друг вид материал не води до никакви загуби на функционалност. Технологията е иновативна, защото е изградена на базата на
променлив контрол на лъча. Това позволява да се регулира автоматично дължината на вълната чрез скъсяване или
удължаване, което води до по-висока
степен на абсорбиране на снопа и позволява рязане на различни видове материал. Допълнително има и вградена функция за автоматично наблюдение на лещите, което елиминира прегряването.
Съществено предимство, което не
съществува в други комбинирани лазери, е възможността да реже и профили
със специфична геометрия. Комбинираната технология разполага също така
и с капацитивно измерване на листовия
материал и със сонда, която измерва
тръбите.
Изпълнението на проекта ще ни помогне да популяризираме технологията
и сред други производители, защото колкото повече модерни технологии се внедряват, толкова повече се увеличава положителният ефект върху околната
среда и се повишава приносът на отрасъла ни в икономиката на страната.

Какви ползи донесе
реализацията на вас като
производствено
предприятие?
Машината работи в предприятието
ни едва от две седмици, което не позволява все още да измерим точния ефект
от внедряването на технологията във
всички посоки. Това, което можем да
кажем към момента, е, че някои ползи
се проявиха веднага. Спряхме да извършваме редица операции по обработката на метал, които правихме до сега
като пробиване и фрезоване. Вече не
шлайфаме ръчно остатъците по тръбите, получени от неточното рязане със
старите ни машини, което водеше до
много отпадък под формата на метални стружки, намали се и отделянето на

метален прах в помещенията. Сведохме до минимум и заваряването на детайлите, а оттам и отделяните заваръчни газове, тъй като с новата машина управляваме софтуерно различните видове сглобки, като крайният резултат е много точен.
Най-големият принос от закупуването на технологията е, че съгласно йерархията за управление на отпадъците
преминахме от ниво рециклиране към
ниво предотвратяване. Това означава,
че не създаваме отпадък под формата
на стърготини, стружки, прах и други
метални частици.

Бихте ли кандидатствали
отново по ОП и отчитате
ли положителни резултати
от проекта?
Кандидатстването и изпълнението
на проекти по ОПИК е много важно за
нас, защото ни дава финансов ресурс за
подобряване и усъвършенстване на производственото ни оборудване и използваните технологии, който трудно бихме инвестирали самостоятелно. Естествено, бихме се възползвали и от други
възможности, ако те са подходящи за
нашата дейност и планове за развитие.

МОНИ-83 ООД
4343 с. Богдан, Индустриална зона
Карлово;
Т.: +359 31 308 383; +359 31 308 483;
М.: +359 877 908 383; +359 31 308 483;
office@moni83.com; www.moin83.com
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Стъклопластови
тръбопроводи
С

тъклопластовите тръби се изработват от стъклени подсилващи
нишки, вградени във втвърдена термореактивна смола. Тази композитна структура може да съдържа и
пълнители под формата на агрегати,
гранули или пластинки, тиксотропни агенти и пигменти. Избирайки
подходящата комбинация от смола,
стъклени влакна, пълнители и дизайн,
производителят може да създаде
продукт, предлагащ широка гама
свойства и експлоатационни характеристики. През годините поради
разнообразието от материали, използвани за производството на
стъклопластови тръби, възникват
множество наименования за тях FRP, GRPP, GRE и др. Стъклопластовите тръби се категоризират и
спрямо производствения процес – навиване на нишки или центробежно
леене. Често специфичният вид смола – епоксидна, полиестерна или винил-естерна, също се използва за класифициране на стъклопластовите
тръбопроводи.
Тръбите от стъклопласт са пуснати на пазара през 1948 г. Първото им приложение, което и понастоящем е едно от основните, е в нефтената индустрия, където се използват като корозионноустойчива алтернатива на тръби от стомана и
други по-редки метали. В края на 50те години на 20 в. на пазара започват да се предлагат стъклопластови тръби с по-големи диаметри и
постепенно употребата им в химическата промишленост нараства
заради характерната устойчивост
на корозия.
От 60-те години стъклопластови-
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те тръбопроводи се използват за
водоснабдяване и канализация. Те комбинират предимства като издръжливост, якост и корозионна устойчивост, елиминирайки необходимостта от вътрешни облицовки, външни
покрития и катодна защита. Редица
експерти смятат, че стъклопластовите тръби са най-доброто решение
за транспортиране на производствени води и често се използват в
инсталации за обезсоляване, пречиствателни станции за отпадъчни
води, за пренос на охлаждаща вода в
електроцентрали, изграждане на
дъждовни канализационни мрежи и др.
Стъклопластовите тръбопроводни
системи предлагат изключителна
гъвкавост при проектиране, тъй
като е наличен широк диапазон от
диаметри и фитинги, както и
възможност за производство спрямо
специфичните нужди на клиента.

Този вид тръби се предлагат с диаметър, вариращ от 25 до 3600 мм.
Съществува и класификация на
стъклопластовите тръбопроводи
спрямо налягането – от такива,
предназначени за гравитачни приложения, до способни да издържат на
налягане от няколко хиляди килопаскала.

Компоненти
Механичната якост на стъклопластовите тръби се определя от количеството, вида и ориентацията на
стъклените влакна. Тя нараства пропорционално с увеличаване на количеството вградени стъклени нишки.
Стъклопластовите материали се
предлагат с най-разнообразни състави, което осигурява допълнителна
гъвкавост при нужда от постигане
на съответствие с различни експлоатационни критерии. Стъклопласто-
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вата армировка съществува под няколко форми. Непрекъснатите ровинги се състоят от сноп неусукани стъклени влакна и се използват в производствения процес по
намотаване на нишки. Тъканите ровинги се предлагат с
различна ширина, дебелина и тегло и осигуряват висока
якост за големи лети части. Армировъчните подложки
са изградени от нарязани снопове стъклени влакна, скрепени със смолисти свързващи вещества.
Ориентацията на стъклените влакна в стъклопластовите тръби може да е три вида – едно-, дву- и многопосочна. При еднопосочната ориентация якостта е найвисока по направлението на влакната. В този случай е
възможно съдържанието на армировка да достигне до
80 тегловни процента. Когато ориентацията е двупосочна, някои влакна са позиционирани под ъгъл спрямо останалите нишки. Това осигурява различни нива на якост,
определящи се от количеството влакна във всяко едно
от направленията. Многопосочната (изотропна) ориентация предлага почти равномерна, макар и по-ниска,
якост във всички направления. С този вид ориентация на
влакната могат да бъдат реализирани тръби с от 10 до
50 тегловни процента армировка.
Вторият важен компонент в стъклопластовите
тръби е смолата, която производителите избират на
база химични, механични, термични свойства и обработваемост. Двете основни групи смоли са термореактивни и термопластични, като за стъклопластовите
тръбопроводи се използват първите. Термореактивните пластмаси са полимерни системи, които се втвърдяват от топлина или химични добавки, след което не
могат да бъдат разтопени повторно. За производството на стъклопластови тръби се използват две основни
категории смоли – полиестерни и епоксидни.
Полиестерните смоли обикновено се използват за
изработване на водопроводни и канализационни тръби с
големи диаметри. Те се отличават с висока устойчивост
на вода, химикали и киселини. Основната полиестерна
смола е твърда и се разтваря в стиренов мономер, с
който се омрежва, за да се получи финалната структура. Полиестерните смоли се втвърдяват с помощта на
органични пероксидни катализатори, например метил
етил кетон пероксид или бензил пероксид.
Епоксидните смоли в повечето случаи се използват
за производството на тръби с по-малки диаметри (под
800 мм), предназначени за пренос на вода, кондензати,
въглеводороди, основи и разредени киселини. Епоксидните смоли обикновено позволяват по-високи температури на експлоатация от полиестерните, до около 108°C.
Видът на използвания втвърдител е от критично значение за епоксидните смоли, тъй като агентът влияе върху
характеристиките на композитния материал.
Добавянето на неорганични материали като хидратиран алуминиев оксид, стъклени микросфери, глина, талк,
калциев карбонат, пясък или калциев силикат може да
допринесе за ползи по отношение на цената, външния
вид или експлоатационните характеристики на стъклопластовите тръби.

на върху цилиндрична форма по предварително зададена
конфигурация. В случай че се използват пълнители, те се
добавят по време на процеса на навиване. Многократното полагане на омокрени влакна, със или без пълнители,
води до получаването на многослойна структура с желаната дебелина. След втвърдяване тръбата може да бъде
подложена на допълнителни операции като отрязване и
подготовка на краищата за съединяване. Вътрешният
диаметър на готовата тръба се определя от външния
диаметър на формата, а външният е променлив и се
определя от зададената дебелина на стената.
Центробежното леене се използва за производството на тръбовидни продукти чрез полагането на смола и
армировка от вътрешната страна на форма, която се
върти и загрява, водейки впоследствие до втвърдяването на смолата. Външният диаметър на тръбата се определя от вътрешния диаметър на формата, а вътрешният диаметър на готовата тръба е променлив и се
определя от количеството материал, подаден във формата.

Характеристики
Стъклопластовите тръбопроводни системи са устойчиви на корозия както от вътрешната, така и от
външната си страна, като това важи за широк диапазон
от флуиди. Те се отличават и с много добър коефициент
якост/тегло, който е по-висок от този на няколко вида
стомана. Тръбопроводните системи от стъклопластов
композит са и леки – те достигат приблизително една
шеста от теглото на аналогични стоманени продукти

Производствени процеси
Както беше споменато, за производството на
стъклопластови тръби се използват два процеса. Навиването на нишки е процесът на импрегниране на стъклените влакна със смола и полагането на омокрените влак-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2019

65

ВиК

и една десета от теглото на подобни бетонни продукти.
Стандартните стъклопластови
тръби не провеждат електрически
ток. Някои производители предлагат
и проводящи стъклопластови тръбопроводни системи за приложения,
изискващи разсейването на натрупано статично електричество при
транспортирането на определени
течности като например авиационно гориво. Стъклопластовите композити могат да поддържат критичните толеранси, необходими за повечето структурни и тръбопроводни приложения. Те отговарят на найстрогите критерии по отношение
на твърдост на материала, допуски
по размерите, тегло и разходи.
Стъклопластовите тръбопроводи са
лесни за поддръжка, тъй като не
ръждясват, почистват се лесно и
изискват минимално ниво на защита
от заобикалящата ги среда.
Всички стъклопластови тръби
предоставят отлична устойчивост
на вода и естествените почвени
условия. Те са обект единствено на
ефекти на стареене и частично на
условията на околната среда, като
тези фактори се отчитат при процедурата по проектирането на
тръбите.
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Тръбопроводите от стъклопласт
са устойчиви на широка гама от
химикали. Тази химична устойчивост
зависи предимно от матрицата на
използваната смола. Въпреки че други фактори, като метода на
втвърдяване и производство, също
могат да окажат влияние, първичният фактор е смолата. Тя може да
бъда избрана така, че да осигурява
химична устойчивост на широка
гама материали.
Температурната издръжливост
на стъклопластовите тръби също до
голяма степен зависи от матрицата на смолата. Допустимата горна
граница за работната температура
се определя и от химичната среда и
напрегнатото състояние на тръбопроводната система. По принцип химичните агенти са по-агресивни при
по-високи концентрации и повишени
температурни стойности. Типичните температури във водопроводните системи обаче (от 1 до 32°C) не
оказват влияние върху стъклопластовите тръбопроводи.
Потребителите и инсталаторите на стъклопластови тръби трябва да имат предвид, че техният коефициент на термично разширение
е по-висок от този на металните
тръбопроводи. Това трябва да бъде

отчетено при проектирането на
системата и да се осигури възможност за безпроблемно разширяване
и свиване на тръбите, особено при
надземни приложения.
Повечето смоли, използвани за
производството на стъклопластови тръби, до някаква степен деградират под действието на ултравиолетова светлина. Това обаче е
повърхностно явление, което не засяга структурната цялост на
тръбопровода. Влиянието на ултравиолетовата светлина може значително да се ограничи чрез добавяне
на пигменти, пълнители и UV стабилизатори към смолата или боядисване на изложените повърхности.
Разбира се, стъклопластовите
тръбопроводи имат и няколко недостатъка в сравнение с конвенционалните системи. Сред тях са пониската устойчивост на удар поради крехкия характер на термореактивните смоли, необходимостта
от по-внимателна подготовка за
монтаж поради по-специфичните
методи на съединяване и нуждата
от специални опори при надземна
инсталация, обусловена от присъщата за стъклопластовите тръбопроводи гъвкавост.
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Климатични системи
с въздушно
и водно охлаждане
за индустрията
Р

едица индустриални приложения
изискват използването на системи
за климатизация и охлаждане на технологични процеси. Циркулиращият в
системата хладилен агент се кондензира посредством въздушно или
водно охлаждане. Една типична климатична система с въздушно охлаждане функционира на базата на витлови вентилатори, които засмукват
въздух от околната среда и го отвеждат по оребрена серпентина, за
да кондензират хладилния агент.
Системата може да съдържа един
или повече компресори. Климатичните инсталации с въздушно охлаждане се изграждат като единични агрегати или сплит системи в различни конфигурации според приложението. Тази гъвкавост при конструкцията ги прави популярно решение в
множество отрасли. По отношение
на типоразмера и капацитета тези
системи варират в широки граници
– от малки компактни модели до
гигантски чилъри, охлаждащи големи
индустриални обекти или мащабни
технологични съоръжения.
Индустриалните чилъри с водно
охлаждане също предлагат подобно
разнообразие при типоразмерите,
като най-големите модели са с капацитет няколкостотин тона и са
предназначени за охлаждане на летища, високи индустриални сгради и
гигантски промишлени обекти и системи. Най-популярни в индустрията
са системите с винтови и центробежни компресори.

Особености на
индустриалните
климатични системи
Някои индустриални чилъри работят с хладилен агент като охлаж-
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дащ флуид, но в много конфигурации
се използват по-прости техники
като циркулация на вода или въздух
по системата от тръбопроводи.
Водата е най-често използваният
охладител при технологичните чилъри, а при климатичните системи се
използват често и смеси от вода с
различни добавки, които повишават
разсейването на топлината.
Индустриалните климатични системи с водно охлаждане обикновено се доставят като цялостни инсталации със затворен цикъл, включващи чилър, кондензатор и помпена
станция с рециркулационна помпа,
разширителен вентил, механизъм за
изключване без поток, както и система за вътрешен контрол на студената вода. Промишлените чилъри
със затворен цикъл циркулират чист
охладител или вода със специални
добавки при постоянна температура и налягане, което гарантира стабилността и цикличната работа на
системата.
При висока температурна разли-

ка между постъпващата и излизащата от системата вода типично се
използва вътрешен резервоар, който
съхранява водата и спомага за поддържане на температурата й в дадени граници, като предотвратява
възникването на резки колебания при
този параметър. В някои системи
охладената вода не се отвежда директно към точката на приложение,
а се съхранява предварително във
външен резервоар, който функционира като допълнителен „термобуфер“.

Съображения при избора
на система
Важни характеристики на промишлените климатични системи,
които е добре да бъдат взети предвид при избора на решение, са: видът
охлаждане, източникът на захранване, общите разходи за притежание и
експлоатация, класът IP защита, капацитетът на охлаждане, изпаряване и кондензиране, материалът и
типът на изпарителя и кондензатора, околните температури на среда-
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та, в която ще се използва системата. Важно е да се обърне внимание и
на: типа на задвижващите моторни
вентилатори, нивата на шум, материала, от който са изработени
тръбните системи, броя компресори и хладилни вериги, изискванията
към охлаждащите флуиди, както и
съотношението между капацитета
на охлаждане и консумираната енергия на ниво система. Ефективността на чилърите обикновено се измерва в киловати на хладилен тон
(kilowatts per refrigeration ton, kW/RT).
По отношение на помпената система в инсталацията е препоръчително да се съобразят с конкретното приложение характеристики
като: технологичен поток и налягане, материал, от който са изработени помпата, еластомерните и механичните уплътнителни елементи,
напрежението на двигателя и неговия електрически клас, както и
класът му на IP защита. Ако температурата на студената вода в системата трябва да е под -5°C, то се
налага изборът на специална помпа,
способна да транспортира флуид с
висока концентрация на етилен гликол. Важни особености са още размерът и материалът на водосъдържащия резервоар, както и
диапазонът на допустимо натоварване.
Що се отнася до управлението, на
пазара се предлагат климатични системи за индустрията с възможности за локално и отдалечено управление, индикатори за повреда, статус,
температура и налягане, както и
модели с опция за задействане на
аларми при дадени извънредни сценарии. Системите, които позволяват
лесен демонтаж, са подходящи за
използване в отдалечени локации и
на места, в които околната среда е
гореща и силно запрашена.

Приложения
Промишлените климатични системи с въздушно и водно охлаждане
намират приложение при управлението на параметрите на микроклимата в множество обекти с разнообразно предназначение. Такива системи се използват и за отнемане на
топлина от различни машинни и
технологични процеси в широк набор
от индустрии. Сред най-популярните
са:
Анодиране - процес, при който се
генерира много топлина, а охлаждането е от първостепенно значение,
особено в процеса на нанасяне на
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твърди покрития. В такива приложения индустриални чилъри се използват за отстраняване на топлината
от процеса чрез водна или въздушна
охлаждаща система.
Производство на пластмаси и
пластмасови изделия – в тази индустрия чилъри с въздушно или водно
охлаждане служат за понижаване на
температурата на горещите полимери по време на производствения
процес. Охлаждат се и самите машини, използвани за производство на
пластмасови продукти. По този начин се постигат икономии на енергия и се удължава полезният живот
на оборудването.
Печатарска индустрия – в този
отрасъл също се залага на промишлени чилърни системи, които не само
отнемат топлината, генерирана
при триенето на печатащите валове, но охлаждат също хартията и
другите печатни носители, излизащи от станциите за сушене/
втвърдяване на мастила и покрития
в листовите печатни линии.
Каучукова индустрия – тук индустриалните климатични системи
намират изключително широко приложение. Те охлаждат устройствата
за управление на екструдерните инсталации, понижават температурата на многозоновите технологични
водни потоци и каучуковите смеси,
както и на каучуковите смесителни
мелници и други типове оборудване.
Лазерно рязане – в такива приложения промишлените чилърни инсталации се използват за охлаждане основно на захранващите източници и
лазерните машини.
Бутилираща индустрия – по време на производството на напитки
също се генерира голямо количество
топлина при приготвянето, смесването и пастьоризирането. За отнемането й от технологичния процес
отново се използват специални промишлени чилъри с въздушно или водно охлаждане.

Предимства на двата
типа системи
Индустриалните чилърни инсталации с въздушно охлаждане могат
да се използват самостоятелно или
в системи от различен брой отделни агрегати с цел постигане на желания охладителен капацитет, като
той може да достигне няколко хиляди тона. Основното им предимство
в сравнение със системите с водно
охлаждане е липсата на охладителна
кула. Климатичните системи с

въздушно охлаждане са особено популярни при отнемането на топлина
от различни производствени процеси.
Чилърните инсталации с водно
охлаждане включват помпи, които
циркулират водата през кондензатора към водна кула, чиято роля е да
разсее отнетата от системата
топлина в атмосферата. Повечето
конфигурации се предлагат предварително асемблирани, тествани и готови за въвеждане в експлоатация, с
необходимите вградени хидронни
компоненти (помпи и разширителни
съдове).
Разходите и ефективността са
сред основните фактори, повлияващи избора на система за дадено промишлено приложение. Инсталациите
с въздушно охлаждане обикновено
изискват по-ниски разходи за инсталация и поддръжка, тъй като не
включват водна кула. Поддръжката
на системите с водно охлаждане се
усложнява и от необходимостта да
се обслужва кондензаторна водна
помпа, както и да се извършва химическата обработка на циркулиращата вода.
Чилърите с водно охлаждане обаче се отличават с по-висока ефективност, което намалява оперативните разходи. Модел с въздушна охлаждаща система се избира основно
за обекти, при които водата е оскъден ресурс или съдържа силно корозивни елементи. Климатичните инсталации с водно охлаждане типично се използват в приложения на закрито, а тези с въздушно – на открито. Водните системи като цяло се
изграждат от по-издръжливи и устойчиви на вредни влияния компоненти с висок индустриален клас на защита.
При индустриалните чилъри с
въздушна охлаждаща инсталация отпадат изискванията за пречистване
на циркулиращия воден поток, почистване на тръбната система на кондензатора, обслужване на охладителна кула, защитата й от замръзване и
зависимостта от достъп до наличен
воден източник в близост, както и от
количеството и качеството на водата. Кондензаторите с въздушно охлаждане позволяват работа при ниски температури (включително под
нулата). За приложения в центрове за
данни например, при които е необходимо целогодишно, непрекъснато и
интензивно охлаждане, въздушните
системи са предпочитан вариант
пред водните.
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Íîâ LTE BC97 Cat NB2/GSM
ìîäóë îò Quectel

BC97 å âèñîêîïðîèçâîäèòåëåí
ìîäóë ñ íèñêà êîíñóìàöèÿ, ïîääúðæàù NB-IoT/GSM äâóðåæèìíà
êîìóíèêàöèÿ. Íåãîâèÿò ðàçìåð å
ñàìî 19,9õ23,6õ2,2 mm, äàâàéêè
âúçìîæíîñò íà êëèåíòèòå çà
ëåñíà èíòåãðàöèÿ è îïòèìèçèðàéêè ðàçõîäèòå çà êðàéíèÿ ïðîäóêò. BC97 å õàðäóåðíî ñúâìåñòèì ñ ìîäóëà M95, êîåòî óëåñíÿâà ïðîåêòèðàíåòî è áúðçîòî îáíîâÿâàíå íà ïðîäóêòèòå ñ íîâèòå òåõíîëîãèè.
BC97 èìà LCC + LGA êîðïóñ, êîéòî å ëåñåí çà ìîíòàæ îò ñòàíäàðòíî SMT îáîðóäâàíå.
Ñ íåãîâèòå êîìïàêòíè ðàçìåðè, óëòðàíèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ è ëåñíî ïðåâêëþ÷âàíå ìåæäó äâàòà ïîääúðæàíè ñòàíäàðòè çà
ìðåæà, BC97 ìîæå äà ñå èçïîëçâà â èíòåëèãåíòíè èçìåðâàòåëíè
óðåäè, ñïîäåëåíè âåëîñèïåäè, èíòåëèãåíòíè ïàðêèíãè, èíòåëèãåíòíè ãðàäîâå, ñèãóðíîñò, ïðîñëåäÿâàíå íà àêòèâè, èíòåëèãåíòíè äîìàêèíñêè óðåäè, íîñèìî îáîðóäâàíå, ñåëñêîñòîïàíñêè è åêîëîãè÷åí
ìîíèòîðèíã è ìíîãî äðóãè èíäóñòðèè çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïåðôåêòíè óñëóãè çà êðàòêè ñúîáùåíèÿ, ãëàñ è ïðåíîñ íà äàííè.
Îñíîâíè ïðåäèìñòâà:
l LCC + LGA êîðïóñ, ñúâìåñòèì ñ M95;
l NB-IoT/GSM äâóðåæèìåí ñòàíäàðò çà êîìóíèêàöèÿ;
l GSM ãëàñîâî ïîçâúíÿâàíå;
l Bluetooth LE.
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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