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накратко
Над 50 000 посетители очакват на международното изложение INTERFORST 2022
Тазгодишното издание на международното изложение за горското стопанство INTERFORST ще се проведе от 17 до 20 юли в Мюнхен. Организаторите от Messe Muenchen очакват то да достигне рекордните резултати
от 2018 г. INTERFORST 2022 ще се простира на около 80 000 кв. м – 11 000
кв. м закрито и 69 000 кв. м открито пространство. Очаква се да привлече
450 изложители и над 50 000 посетители. „36% от изложителите на предходното издание на INTERFORST бяха от други страни. Нашата цел е този
дял да достигне 40%“, заяви Петра Вестфал, изложбен директор на
INTERFORST. Решението да се насочи вниманието към Чехия също ще допринесе за това. „Виждаме голям потенциал в пазара на Югоизточна Европа,
особено по отношение на посетителите“, обяснява Вестфал и допълва, че
Чехия ще бъде в центъра на вниманието на редица събития, а едно от двете
събития с В2В срещи, организирано от Messe Muenchen заедно с Германското земеделско общество (DLG), ще се фокусира върху Югоизточна Европа.
Съпътстващата програма включва и събития с научна и практическа
насоченост и специални събития. Тази година централните теми на конгресната програма и съпътстващите форуми ще бъдат „Опазване на горите/
Климатичните промени“, „Линии за поддържане и използване на горите“ и
„Горски технологии и дигитализация“.

Проект за завод за електрически велосипеди получи сертификат за
инвестиция клас А
Пиерер & Макском Мобилити получи сертификат за инвестиция клас „А“
по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за проект за изграждане на
производствена и складова база за двуколесни превозни средства в с. Бенковски, община Марица. Сертификатът връчи министърът на иновациите и
растежа Даниел Лорер. Заводът на българо-австрийското дружество ще
бъде разположен в Тракия икономическа зона (ТИЗ) и ще произвежда електрически велосипеди и други двуколесни електрически превозни средства. Размерът на инвестицията е 85 млн. лв., а в периода на осъществяването й ще
бъдат разкрити 1000 нови работни места. На официалната церемония
министър Лорер отбеляза, че по предварителни данни на Българската народна банка (БНБ) преките чуждестранни инвестиции в страната за първите
два месеца на настоящата година са в размер на 408,1 млн. евро, като се
увеличават два пъти спрямо тези за същия период на 2021 г.

Кои иновативни технологии от света на роботиката ще можем да видим на
automatica 2022
Колаборативните роботи очаквано ще бъдат сред водещите акценти в
предстоящото издание на automatica – водещото световно изложение за
интелигентна автоматизация и роботика, което ще се проведе от 21 до 24
юни т. г. на живо в залите на Мюнхенския панаир. Сред иновациите на изложбените щандове ще бъдат модел с drag-and-drop програмиране, управление на
кобот за високоскоростни приложения с голяма товароносимост, новости
при операционните системи, пластмасов кобот с тегло едва 10 кг, както и
plug-and-play модули за изграждане на персонализирани работни клетки за
коботи. Във фокуса на експозицията ще бъдат богато разнообразие от модели с подобрени функции за безопасност, олекотена конструкция и улеснено
управление. Последната от тези тенденции посетителите на automatica 2022
ще могат да видят не само при колаборативните системи, но и при конвенционалните промишлени роботи, които ще бъдат демонстрирани в Мюнхен.
Сред изложителите на automatica през юни се очаква да присъстват редица глобални производители на роботизирани и индустриални технологии
като Fanuc, Kuka, ABB, Yaskawa, igus, Neura Robotics, Comau, Denso, Doosan,
Franka Emika ,Kassow, Omron, Rethink, Stаubli, Techman, Agile Robots, Epson, както
и множество новосъздадени компании и стартъпи.
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накратко
IAG планира завод за бронирани автомобили в Бургас
International Armored Group (IAG) започва подготовка за изграждане на завод за бронирани автомобили в Бургас, съобщиха от местната администрация. Новият завод ще бъде построен в Индустриална зона Бургас, като
IAG вече подписа предварителен договор за придобиване на терена за инвестицията с площ от 150 000 кв. м. Изграждането ще бъде поетапно, като
е планирано да започне в края на годината. Основното производствено хале
се очаква да бъде завършено през 2024 г.
Първоначалната инвестиция се оценява на общо 20 млн. лв. Компанията
е подала документи и за сертификат за инвеститор клас „А“. Общата заетост в новия завод се очаква да надхвърли 300 души. Като част от проекта
IAG ще финансира програми за обучение на кадрите на място в заводите на
компанията в Обединените арабски емирства и Турция, както и у нас с
помощта на чуждестранни специалисти. В новата, четвърта поред и найголяма производствена база на компанията в света, ще се произвежда цялата гама изделия на IAG, включително най-новата бронирана машина на пехотата РИЛА 8х8.

Община Благоевград представи план за реализация на индустриална зона
Кметът на Благоевград Илко Стоянов представи плановете за реализиране на индустриален парк в града. Възможните локации са две - на мястото
на старата индустриална зона или в землището на Зелен дол. Кметът посочи, че предстои Общината да проведе разговори със собствениците на
терените в района на старата индустриална зона и да се разработи общ
проект. „Иначе казано, ако те са склонни да приемат идеята и да отстъпят
отчасти своите терени, ние ще можем да изградим инфраструктурата, в
това число и ВиК, на място“, поясни Стоянов. Той подчерта, че площта на
частните терени е 160 декара, но може да се обедини със съществуващите
предприятия за обособяване на индустриална зона с площ около 350 декара.
Районът край Зелен дол предлага бърз достъп до АМ Струма, като там
могат да се обособят 300 декара и да се форматира терен за развитие.
„Нашата визия за тази територия е тип „зелена индустриална зона“, която
ще бъде със специфични правила и норми за строителство с повишени критерии за зелени системи, използване на възобновяема енергия, управление на
отпадъците, вкл. нулеви отпадъци“, заяви още кметът Стоянов. „Самият
процес ще стартира с изменение на ОУП и ще продължи няколко години, но
е важно да се направи първата стъпка“, заяви Стоянов.
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Microchip представи пет нови фамилии 8-битови PIC и AVR микроконтролери
Microchip обяви пускането на пет нови фамилии PIC и AVR микроконтролери и над 60 нови индивидуални прибори, които улесняват разработката на
embedded системи.
Новите продуктови фамилии (AVR DD, PIC16F18076, PIC16F17146, PIC18
Q71 и PIC16F18146) са с повишени процесорни ресурси и възможност да комуникират по-лесно с други чипове и аналогови периферни компоненти, които са
лесно конфигурируеми и не налагат промени върху печатната платка. Те съчетават функционалности, подобни на тези, предлагани от ASIC компонентите, с опростена разработка, като разширяват традиционните възможности
на микроконтролерите и им позволяват да бъдат конфигурирани като интелигентни периферни чипове. Интелигентните периферни блокове като софтуерно управляваният операционен усилвател във фамилията PIC16F171,
многонапреженовият I/O (MVIO) и аналогово-цифровият преобразувател с
изчислителни възможности (ADCC) добавят стойност към приложения, в които иначе не биха били използвани традиционни микроконтролери.
Новите 8-битови микроконтролери на Microchip посрещат различни предизвикателства при системното проектиране, включително поддръжка на
множество напрежения в системи, които включват чипове, използващи
различни захранващи напрежения (например свързване на 5-волтов микроконтролер към 1,8-волтов сензор). MVIO периферията във фамилията AVR DD
позволява един порт на микроконтролера да работи в диапазон на напрежението, различен от останалата част от микроконтролера, което елиминира необходимостта от допълнителни външни компоненти.

Десет компании държат 57% от световния пазар на полупроводникови компоненти
Според нов доклад на IC Insights през 2021 г. пазарният дял на 50-те найголеми доставчици на полупроводникови компоненти е достигнал 89%, като
се е увеличил с 8% в сравнение с 2010 г. Общият дял на 5-те най-големи
играча на пазара се е увеличил с 8%, на десетте най-големи – с 9%, а на 25те най-големи доставчици – с 11%. С оглед на очакваните нови сливания и
поглъщания през следващите няколко години делът на водещите доставчици се очаква да нарасне още повече.
На върха на класацията на най-големите доставчици през 2021 г. е
Samsung с увеличение на продажбите от 33%. Новите компании в топ 10 са
две – тайванският доставчик без собствени производствени мощности
(fabless) MediaTec и американската fabless компания AMD. Те изместиха Apple
и Infineon от първата десетка на най-големите доставчици на електронни
компоненти. MediaTec отчете впечатляващ скок на продажбите от 61%,
което спомогна за придвижването на компанията три места напред – от
11-то на 8-мо място. AMD отчете дори още по-голям ръст в продажбите –
68%, през 2021 г. и премина от 14-то на 10-то място.
През 2021 г. пет от десетте най-големи доставчици бяха fabless компании, което е с две повече в сравнение с 2019 г. През 2008 г. в топ 10 имаше
само една fabless компания – Qualcomm, а през 2000 г. – нито една. Продажбите на всяка една от компаниите в топ 10 възлизаха на поне 16,4 млрд.
щатски долара през 2021 г.
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интервю

Заводът на Next.e.Go в
Ловеч ще произвежда
достъпни електромобили
за масовия потребител
арх. Любомир Станиславов,
изпълнителен директор на
Next.e.Go България
и Аутомотив Клъстер България,
пред сп. Инженеринг ревю
Next.e.Go България ще инвестира 140 млн. евро в
иновативен завод за електромобили в Ловеч, който трябва да заработи през 2023 г. Проектът бе
отличен от Българската агенция за инвестиции
със статуетка „Златен бик“ и почетна грамота
за „Инвестиция на зелено“. Какво означава това
отличие за Next.e.Go?
Все още сме в началото на пътя, който трябва да извървим, а той няма да е никак прост и лесен, затова приемаме наградата по-скоро като отговорност, отколкото
като оценка и признание.
Макар за България това да е един от най-големите и
амбициозни инвестиционни проекти до момента, спрямо
европейското ниво на развитие на автомобилната индустрия, той представлява един нормален по мащаб проект.
Това се дължи на обстоятелството, че в България автомобилната индустрия започна своето развитие много по-
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късно и съответно по-късно достигна до етап, в който да
могат да се реализират такъв тип проекти, в сравнение
с други страни.
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Какви условия за производството на електромобили предлага
България, които привличат чуждестранните инвеститори?
Първата важна предпоставка е, че
в България има много добре изградена
екосистема от компании доставчици
и поддоставчици за автомобилостроенето, които от своя страна привличат производителите тук. Тази индустриална екосистема е отлично развита, за което можем да съдим и от
факта, че по брой заети в автомобилната индустрия България изпреварва
редица други държави, в които вече
се произвеждат автомобили.
На второ място е наличието на
добри инженерни специалисти при нас,
в сравнение с други държави, където
потенциалът вече е изчерпан. За позициите, които се откриват в
Next.e.Go, вече са постъпили над 300
кандидатури от хора, които учат и
живеят в чужбина и искат да се завърнат в България.
На трето място, не трябва да се
подценява и обстоятелството, че в
България цените и данъчните условия
са предпоставка за много рентабилно производство. Пакетът стимули,
които държавата се съгласи да отпусне, също е фактор от значение за избора на един инвеститор.
Предвиждате ли недостиг на
квалифицирани кадри и по
какъв начин смятате да се
справите с този проблем?
В България липсват квалифицирани
кадри, но има ресурс, който може да
се развие. Това са хора, които имат
нужда от обучения и допълнителна
квалификация. Започна подготовката
на топ кадрите, които се наемат. Те
ще преминат обучение в завода в Германия, като ще прекарат няколко месеца в производството там и освен
теоретични познания ще придобият
практически опит и умения.
По отношение на обучението,
това е един много добре структуриран проект, защото в него залягат
знания и технологии за автоматизация и организация на производствените процеси, разработени от Рейнско-
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Вестфалския технически университет в Аахен.
Бихте ли споделили повече за
интелигентните производствени системи, които ще
бъдат внедрени в завода?
В основата на проекта е постигането на производство на електрически автомобили за масовия потребител. Докато през 90-те години течеше надпревара между автомобилостроителите да се създаде достъпен
автомобил за масовия потребител,
който същевременно да носи и печалба на производителя, в момента тече
такава надпревара, но този път с друга цел – производство на масов електрически автомобил, който да е в ценовия клас до 20 000 евро и да накара
масовия потребител да изостави конвенционалния автомобил с ДВГ. Предизвикателството се състои в това
как този електромобил да бъде създаден така, че да носи печалба за автомобилостроителя.
Всеки голям производител разработва проект в тази насока и вече
има различни и нестандартни решения. Това е целта и на технологията
на Университета в Аахен, която ще
се внедри в завода в Ловеч.
Първото решение, което ще се
възприеме в E.go, e алуминиева пространствена рама, която ще представлява носещата конструкция на електромобила. Тя не е новост, използва се в
състезателни автомобили, но досега не
е правена масова кола по този способ,
защото този тип производство отнема много време. Университетът Аахен
разработва специална технология, която позволява времето за изграждане на
една алуминиева пространствена рама
да се съкрати до 10 минути.
Предимство на тази конструкция
е нейният дълъг експлоатационен живот. Тя не променя своите якостни
качества в рамките на 50 години. За
сравнение, стоманената конструкция
на една конвенционална кола е с експлоатационен живот 12 години, като
след този период якостта и здравината на заварките се променя. Това
дава изключително голямо предим-

ство на автомобилите на E.go и от
екологична гледна точка.
Второто решение се състои в
това, че към алуминиевата пространствена рама ще се монтират панели
от специфичен термоформован поликарбонат. Те ще пристигат като готови листове, произведени в съответния цвят. Техните предимства са,
че са много леки, производството им
не коства големи разходи и при спукване подмяната им е лесна и достъпна за потребителя.
С комбинацията от тези технологии се елиминират двата най-скъпи
процеса – пресоването и боядисването на елементите на конструкцията.
Благодарение на оптимизацията необходимата инвестиция за такъв завод
ще бъде с 80% по-малка в сравнение с
инвестиция в конвенционален завод
със звена за пресоване и боядисване.
Този проект е от голямо значение
и по друга причина. Ако той пожъне
успех, т.е. докажем, че можем да построим завод за 150 млн. евро, който
да е съпоставим с инвестиция в конвенционален завод на стойност 1
млрд. евро, няма съмнение, че световните производители ще възприемат
този пример за производство на масово достъпен електрически автомобил. Това е причината те да следят с
огромен интерес развитието му. А успехът на този проект ще бъде предпоставка за това да последват нови.
Моделът на развитие на
Next.e.GO Mobile се базира на
интелигентни, свързани, устойчиви микрофабрики. Разкажете
повече за тази концепция.
Въпреки че я наричаме микрофабрика, тя ще заема между 15 и 20% от
площта на град Ловеч. Под този термин се разбира нещо друго. В основата на концепцията стои стремежът
автомобилите да се произвеждат
близо до потребителя, за да се спестят ресурси за транспортирането
им. Микрофабриката се нарича така
не заради мащаба си, а по-скоро заради размера на инвестицията. На едно
място ще се произвежда и заварява
алуминиевата пространствена рама
и ще се сглобява целият автомобил,
като инвестицията в производството ще е много по-малка в сравнение с
конвенционалните фабрики.
Кога се очаква да се достигне
пълният производствен капацитет?
Прогнозите са през 2023 г. заводът
да е напълно оборудван и да се направят първите пробни електромобили.
Пълномащабното производство ще
започне през втората половина на
2024 г., когато ще бъдат възприети и
новите стандарти, засягащи производството на автомобили в Европа. Всички производители ще трябва да пуснат ревизирани модели, отговарящи
новите екологични стандарти. Първата година при пълен производствен капацитет ще бъде 2025 г.
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Зелени тенденции
при леенето
под налягане
Експертите смятат, че технологиите са елементът, който ще затвори цикъла и ще подпомогне прехода към кръгова икономика
Електрическите машини за леене под налягане консумират енергия само когато извършват
някакво действие, за разлика от традиционните хидравлични шприц машини, които потребяват енергия непрекъснато, дори при работа на празен ход
С времето биопластмасите еволюират и вече могат безпроблемно да заменят традиционни, базирани на нефт пластмаси

Н

атискът за декарбонизация на
производствените вериги на доставки е налице както от страна на
потребителите, така и от законодателните документи на европейския съюз (ЕС). Това развитие ще подсили спешната необходимост от подобро управление на веригите на
доставки на компаниите. За да еволюира и да остане конкурентоспособна в условията на променящия се
пазар, пластмасовата индустрия
трябва драстично да ограничи
въздействието си върху околната
среда чрез разработването на нови
технологии с фокус върху насърчаване на кръговата концепция.
Проблемът е сериозен – само около 14% от пластмасовите опаковки
се събират за рециклиране според
Фондация Елън Макартър, чиято основна цел е да спомогне за по-бързо
преминаване на света към кръговата икономика. Организацията предупреждава, че спазването на принципа за рециклиране и редуциране на
отпадъците само по себе си вече не
е достатъчно за справяне с кризата
със замърсяването с пластмаси. Изглежда, че потребителите са на
същото мнение, съдейки по промените в покупателното им поведение.
Осведомеността по отношение
на това как въглеродните емисии
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влияят върху климата и околната
среда непрекъснато нараства. В резултат се наблюдава увеличено потребителско търсене за нисковъглеродни продукти и услуги. Същевременно икономиката е изправена пред
съществени предизвикателства поради изчерпването на ресурсите.
Затова експертите смятат, че
технологиите са елементът, който
ще затвори цикъла и ще подпомогне
прехода към кръгова икономика.

Изцяло електрически
шприц машини
Изцяло електрически шприц машини се предлагат на пазара от няколко десетилетия и ползите от експлоатацията им са доказани. Въпреки

че все още има приложения за стандартните хидравлични и за хибридните машини за леене под налягане,
много от водещите производители
се фокусират предимно върху изцяло
електрическите. Това е така основно заради непрекъснатото усъвършенстване на технологията и понижаването на разходите за производството на по-големи и тежки машини. Ясно е, че бъдещето на индустрията е неизменно свързано с изцяло
електрическите шприц машини.
Електрическите машини за леене
под налягане консумират енергия
само когато извършват някакво действие, за разлика от традиционните хидравлични шприц машини, които потребяват енергия непрекъсна-
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то, дори при работа на празен ход.
Вместо да се задвижват от хидравлична система, електрическите
шприц машини се управляват цифрово с високоскоростни и високоефективни сервомотори. Всяка ос се управлява от независим двигател за
шприцване, екструзия, затваряне и
изхвърляне. В резултат процесът на
шприцване става по-бърз, по-чист,
повторяемостта и енергийната
ефективност се повишават. Енергопотреблението на електрическите
машини за леене под налягане може
да е с 50 до 75% по-ниско в сравнение с консумацията на енергия на
хидравлична машина.
Поради ръста на цените на електроенергия в индустрията, изцяло електрическите шприц машини придобиват все по-голяма популярност благодарение на предлаганата от тях
възможност за спестяване на енергийни разходи и съответно редуциране на общите оперативни разходи.
Изцяло електрическите машини за
леене под налягане понастоящем се
използват в редица индустриални
сектори, като производството на
автомобилни части, медицински консумативи, медицинско оборудване,
електронни компоненти, домакински
уреди и др.
Типичните хидравлични шприц
машини разполагат с една или две
помпи, които генерират хидравлично налягане, и клапани, насочващи
налягането към хидравлични механизми в зависимост от необходимите
движения. Както беше споменато,
електрическите шприц машини нямат един-единствен централен двигател, а използват индивидуални
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електромотори, предназначени за
изпълнение на всяка функция на машината. Това означава, че двигателите
могат да не работят, докато не
дойде ред на специфичната им функция. Тук предимството на електрическите машини пред хидравличните
такива, чиито помпи трябва да работят непрекъснато, е явно. Това
важи с особена сила по време на фазата на охлаждане.
Елиминирането на контура на хидравличната помпа води и до елиминиране на необходимостта от охлаждане. Това води до допълнителни спестявания поради липсата на спомагателни линии за охлаждаща вода. Чилърите също консумират големи количества енергия, а охладителните кули
потребяват вода и електроенергия и
изискват честа поддръжка и месечни
планове за третиране на водите.
Разпространена практика за клиентите, които използват само електрически шприц машини, е да разполагат само с чилъри. Това е така,
защото те не се нуждаят от контур за високотемпературно охлаждане за машините си, а само от
такъв за нискотемпературно охлаждане за шприц формите и захранващото гърло. По-малкото количество
оборудване очевидно означава помалко капиталови инвестиции, помалки разходи за поддръжка, по-ниско потребление на енергия и по-ниски режийни разходи.
Електрическите машини работят
при значително по-ниски температури, тъй като не се генерира топлина
от хидравлична помпа. Климатът в
чистите помещения често е контролиран, което означава, че клима-

тичната система няма да трябва да
работи толкова усилено за отстраняване на топлината от помещението за шприцване, ако машината е
електрическа. Това е друга причина,
поради която много производители
на медицинска техника и такива,
работещи в чисти помещения, използват само електрически машини за
леене под налягане.
Въз основа на всичко гореизложено,
при сравнение на типична 390-тонна
хидравлична шприц машина с електрическа такава, е установено, че годишните спестявания в полза на електрическата машина за леене под налягане възлизат на 17 000 щатски
долара. Очаква се тази сума да нараства с постоянното увеличение на
цената на енергията в световен мащаб. С подходяща поддръжка и обслужване, качествените електрически
шприц машини имат експлоатационен живот от над 20 години. Това
означава, че при вземането на решение за закупуване на нова шприц машина следва да се отчетат разходите и потенциалните спестявания за
период от поне 10 до 20 години.

Шприцването и
биопластмасите
В миналото предприятията, прилагащи леене под налягане, имаха
проблеми с биопластмасите, тъй
като материалите бяха скъпи и
несъвместими със съществуващото
оборудване. Това принуждаваше компаниите са закупуват ново оборудване и дори да правят фундаментални и скъпоструващи промени в процесите си.
С времето обаче биопластмасите
еволюират и вече могат безпроблемно да заменят традиционни, базирани на нефт пластмаси. Сред подходящите за шприцване биоразградими
полимери са полибутилен адипат
терефталатът (PBAT) и поликапролактонът (PCL). Полимлечната киселина (PLA) и полихидроксилалканоатите (PHA) са примери за клас полимери за шприцване, които са както
биобазирани, така и биоразградими.
Както конвенционалните пластмаси, биопластмасовите полимери
също могат да бъдат смесвани с цел
получаване на широк диапазон от
физични свойства – от повишена
якост на опън през различни модули
на еластичност при огъване до повисока якост на удар. PLA например
по принцип е ронлив материал. Проучвания показват обаче, че PLA може
да бъде смесена с биоразградими
термопластични еластомерни материали с цел модифициране на свойствата й, без да се компрометира
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възможността за компостиране.
При съотношение от 70% PLA и 30%
биоразградим термопластичен еластомер ударната якост на PLA нараства с над 400%.
Съвременните биопластмаси могат безпроблемно да бъдат инкорпорирани в процеса на леене под налягане, без да е необходимо допълнително оборудване. Те могат да диверсифицират опциите за клиентите, като се има предвид, че прогнозите са за годишен темп на растеж
на пазара на биопластмаси от 11,5%
за периода от 2021 до 2030 г. Друго предимство на използването на
биопластмаси за шприцване са уникалните възможности за маркетинг
на продуктите, обусловени от устойчивото им производство.

Биобазирани пластмаси
Най-разпространените биобазирани алифатни полиестери са полимлечната киселина (PLA), полибутилен сукцинатът (PBS) и полихидроксилалканоатите (PHA).
PLA е алифатен хомополимер и е
ценово най-конкурентната синтетична биопластмаса, с производствен капацитет от над 250 000
тона годишно. Обикновено PLA се
произвежда чрез поликондензация на
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млечна киселина, която може да се
получи от ферментацията на захари, или чрез полимеризация на лактид.
PLA може да бъде оптично прозрачна и намира приложение като алтернатива на полиолефинови филми или
полистиренови пени, включително за
продукти за еднократна употреба.
PBS се отличава с по-гъвкава молекулна структура от PLA, поради което свойствата му са много по-подобни на тези на полиолефините. PBS
обикновено се синтезира от невъзобновяеми суровини, но мономерите му
могат да бъдат получени от възобновяеми източници. Разработват се
методи за производство на сукцинова киселина чрез ферментация на лигноцелулозни захари, а бутандиолът
може да се получи чрез хидрокрекинг
на нишестета и захари.
PHA е група биоразградими алифатни полиестери с пазар, който се
очаква да достигне годишен обем от
над 100 000 тона през следващите
години. Вместо чрез химичен синтез,
PHA могат да се получат чрез различни бактерии, включително
Pseudomonas и Ralstonia, както и чрез
водорасли. Тези микроорганизми
съхраняват PHA вътреклетъчно при
нива от до 80% от клетъчния им
обем. За култивация могат да се

използват различни богати на въглерод суровини, включително хранителни остатъци и втечнени пластмасови отпадъци, което подчертава
целесъобразността на биологичния
процес на производство на PHA за
реализирането на кръговата концепция. Добрите им механични свойства
и бариерни характеристики спрямо
кислорода и въглеродния диоксид ги
правят подходящи за заместители
на материали за опаковки като полиетилен и полипропилен.
Полибутилен адипат терефталатът (PBAT) е биоразградим ароматно-алифатен кополиестер, който се продава под различни наименования от различните доставчици.
Използва се в земеделски фолиа за
мулчиране, които могат да се разградят в почвата за период от над 9
месеца.
Поликапролактонът (PCL) е популярен биосъвместим и биоразградим
материал, използван за производството на хирургически конци и имплантируеми устройства за подаване на лекарства. Поликапролактонът
хидролизира неензимно в човешкия
организъм в рамките на години и се
биоразгражда от гъби и бактерии в
морска вода в продължение на няколко седмици.
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Зелени полимери,
зелено бъдеще
Постигането на въглеродна неутралност и намаляването на въглеродния отпечатък са сред основните цели на
нашето време. Борбата срещу замърсяването и климатичните промени получава отклик и сред водещите производители на полимери чрез използването на възобновяеми източници вместо традиционните методи, базирани на петрола, както и чрез влагането на постиндустриални гранулати в производствения цикъл.

LEXAN от възобновяеми източници
SABIC, един световните лидери в производството на полимери, е добре познат у нас с LEXAN, една от най-разпознаваемите и предпочитани поликарбонатни марки. Тези висококачествени гранулати намират приложение във всеки
аспект от нашето ежедневие – от изработката на DVDта, слънчеви очила, автомобилни фарове, кутии за съхранение, осветителни тела или приложения в авиоиндустрията и медицината. В отговор на все по-голямата нужда
от устойчиви решения, SABIC разработи системата
TRUECIRCLE, която позволява производството на поликарбонатите LEXAN от изцяло сертифицирани, възобновяеми
източници. Използването на алтернативни материали може да намали въглеродния отпечатък при производство с
до 60% спрямо традиционните, базирани на петрола. SABIC
използва само суровини на растителна основа, които не са
част от човешката диета и не натоварват допълнително
хранителните доставки. Всички поликарбонати LEXAN от
серията TRUECIRCLE могат да бъдат лесно рециклирани,
а тестовете на SABIC гарантират, че те не отстъпват
по качество на традиционните материали. Целият процес е контролиран от ISCC Plus, международният стандарт за измерване на въглеродния отпечатък.

RENICLE и HERAMID – полиамиди с мисия
RADICI е един от водещите доставчици на полиамид 6 и
6.6 под марките RADILON и RADIFLAM, но освен с качеството на своите материали, италианският производител е
известен и с иновативния си подход към ограничаване на
въглеродния отпечатък и замърсяването. Серията постиндустриални полиамиди RENICLE и HERAMID е за тези, които правят съзнателен избор в борбата за опазването на
околната среда, но същевременно държат на качеството
на използваните от тях полимери. RENICLE е комбинация
между първичен и рециклиран полиамид и може да бъде подсилен със стъклени влакна, а при изисквания за негоримост,
добавките са без халогени или червен фосфор, което позволява употребата му в автомобилостроенето и електрониката. HERAMID е съставен от 100% постиндустриален полиамид, като може да бъде подсилен и има приложения в
различни области. Добавянето на постиндустриален материал в производствения цикъл намалява замърсяването
и отговаря на директивите за опазване на околната среда, а строгият производствен контрол на RADICI гарантира за високото качество на материалите.

BORNEWABLES – устойчиви решения
Полиетиленът и полипропиленът са най-разпространените полимери, като техният въглероден отпечатък е
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най-осезаем. Именно затова BOREALIS, един от водещите
европейски производители, пое мисията за ограничаване на
парниковите газове посредством серията BORNEWABLES
– полиетилени и полипропилени, произведени изцяло от възобновяеми, растителни източници, чийто произход може
да бъде проверен и не е в конфликт с производството на
храни. При този процес, растителният произход на суровините гарантира въглеродна неутралност и значително
се намалява въглеродният полиетилен на петролна основа
с BORNEWABLES намалява емисиите на CO2 с 1.9 тона, а
при полипропиленът дори с 2.1 тона, което се равнява на
95% от енергийните нужди на едно семейство! Материалите на BOREALIS намират приложение при производството на фолиа и опаковки, стоки за всекидневна употреба и
дори в автомобилната промишленост. Тези зелени полимери могат да бъдат лесно рециклирани и вложени отново в
производството, без да се нарушава въглеродната неутралност, а всички продукти на BOREALIS са сертифицирани от ISCC Plus.

Нашите зелени полимери
Аектра Пластикс ЕООД е част от международната група Hromatka и е един от водещите дистрибутори на инженерни полимери в България. Сред нашите предложения може да намерите продуктите на редица утвърдени европейски и световни производители, в това число SABIC, RADICI
и BOREALIS, както и зелените решения на TRUECIRCLE,
RENICLE, HERAMID.
Нашият ISCC Plus сертификат гарантира за проследяването на въглеродния отпечатък на всяка една доставка
– от производителя до доставката, и помага към постигането на въглеродно неутрални емисии.

АЕКТРА Пластикс ЕООД
office@aectra-plastics.bg
+359 884 758 788, +359 877 588 758
www.aectra-plastics.bg
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Интегрални схеми
и компоненти за
измерване на енергопотребление - част II
В

Димитър Колев

първата часта на статията,
публикувана в бр. 2/2022 на сп. Инженеринг ревю, бяха представени методите за измерване на електропотребление и използваните за тази
цел сензори – шунтове, токови
трансформатори, бобини на Роговски. Тук продължаваме с преглед на интегралните схеми, предназначени за
реализация на системи за измерване
на електропотребление

ИС за реализиране на
системи за измерване
на енергопотребление
Серията MCP39xxx на Microchip,
представена в табл. 1, включва специализирани ИС (Energy Meter), завършени входни блокове (AFE) и такива за наблюдение на локални консуматори (Power Monitoring). Друга
платформа за измерване на електропотребление на същия производител са интегралните схеми
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Таблица.1. Фамилия MCP39xxx на Microchip
Брой канали
/ фази

ИС

MPC3901/03/10/11/12/13/14/18/19
MCP3905/A/L/06/06A/09
MCP39F501/511/511A/511N/521

Single/
Polyphase
Singlephase
Single/
Polyphase

Тип ИС

Тип Точност
мрежа (бита)

Energy
Meter AFE AC/DC
Energy
Meter IC AC/DC
Power
Monitoring AC/DC

Входни
канали

Скорост на семплиране (kSPS max)

24

2/6/2/2/4/6/8/1/3

64/125

16

2

14

24

2/2/2/3/2

0,0125

Таблица. 2. SAM4Cx платформа
ИС

Аналогова част (AFE)

Радиокомуникация

Комуникация по захр. мрежа (PLC)

SAM 4C
SAM 4CM

ATM90E26
ATM90E32AS
ATM90E36A

AT86RF212B
AT86RF233
AT86RF215

PL485
PL360
PL250

SAM4Cх, включващи микроконтролер, AFE/ADC, както и нужните компоненти за радио- или мрежова комуникация (табл. 2).
MCP3905А/L/06 са класически
едночипови електромери с честотен изход, а MCP3909 поддържа SPI
сериен интерфейс. Те отговарят на
стандарта IEC 62053, както и на
предхождащите го IEC1036/61036/
687. Интегралните схеми поддържат честотен изход, пропорци-

онален на средната активна мощност, както и високочестотен изход, пропорционален на моментната
енергия, който обикновено се използва при калибриране. MCP3905L
предлага също изход с ограничена
широчинно-импулсна модулация
(ШИМ) и драйвер за електромери с
ниска консумация и управление на
електромеханичен брояч. Включени
са и два 16-битови, Delta-Sigma АЦП
с широк обхват. Поддържат се мал-
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Таблица. 3. Фамилия CS54xx на Cirrus Logic
ИС

Сензор
Канали
за ток

CS5463

2

CS5480

3

CS5484

4

CS5490

2

Сензор за
напрежение

Точност за Точност за Точност за Точност Точност RMS
активна
реакт.
мощност
RMS
по напрежение [в
енергия [в енергия [в
[в динапо ток [в
мичен
динамичен динамичен
динамичен динамичен
обхват]
обхват]
обхват]
обхват]
обхват]

Резист. делител /
+/-0,1%
трансформатор
[1000:1]
езист. делител / 0,1% [4000:1]
CS/CT/RC Рт
рансформатор
Р
е
з
. делител /
CS/CT/RC триаснт
сформатор 0,1% [4000:1]
езист. делител / 0,1% [4000:1]
CS/CT/RC Рт
рансформатор
CS/CT

+/-0,2%
[1000:1]
0,1%
[4000:1]
0,1%
[4000:1]
0,1%
[4000:1]

+/-0,2%
[100:1]
+/-0,1%
[1000:1]
+/-0,1%
[1000:1]
+/-0,1%
[1000:1]

+/-0,2%
[1000:1]
0,1%
[1000:1]
0,1%
[1000:1]
0,1%
[1000:1]

+/-0,1% [20:1]

24

94

SPI

+/-0,1% [20:1] 10800 (dSBN)R
+/-0,1% [20:1] 10800 (dSBN)R
+/-0,1% [20:1] 10800 (dSBN)R

Фиг. 1. Опростена блокова схема на фамилията MCP390x Източник Microchip.

ки шунтови резистори (<200 микроома), като измереният пад върху
тях се подава на входни усилватели
с програмируемо усилване (Programmable Gain Amplifiers, PGA) с обхват 1:16 (MCP3905A/L) и 1:32
(MCP3906). ИС разполагат със стабилен източник на опорно напрежение с толеранс по-малък от 15 ppm/
°C, специално калибриран за целия
индустриален температурен обхват. Интегриран е и блок за цифрова обработка (Digital Signal Processor,

КонсуКомуни- Цифрови
мация Корпус
кация
изходи
(mW)

THD
(dB)

DSP), както и блок, който предотвратява грешно измерване при липса
на товар (No-load Threshold). Блокът
Power-On Reset (POR) спира работата при ниско захранващо напрежение, за да се избегне некоректно
измерване. ИС поддържа и тамперен
извод за индикация при измерване на
негативна енергия. Обща блокова
схема на фамилията е представена
на фиг. 1.
От серията AFE MCP3901-19 специално внимание заслужава ИС

импулсни 11,6-29 24 SSOP

3 конфигу-рируеми
4
конфигу-SPI
рируеми
гу-UART 1 кроинрфуеим
SPI

13

24 QFN

13

28 QFN

13

16 SOIC

MCP3914. Тя осигурява в един корпус
8 вградени синхронни АЦП, 8 PGA,
блок за фазова компенсация, източник на опорно напрежение, калибровъчни регистри, както и бърз, 20 MHz
SPI интерфейс. Освен в електромери, интегралната схема може да се
използва и за други измервателни,
автомобилни, медицински и търговски приложения
Серията MCP39F5xx е предназначена за измерване и наблюдение на
локални контакти/консуматори или
приложения, наричани още smart plug.
MCP39F511N e типичен пример –
включва двуканален 24-битов DeltaSigma АЦП за токови измервания, 10битов SAR АЦП за измерване на напрежение, 16-битов изчислителен
блок, EEPROM памет, гъвкав двупроводен комуникационен интерфейс,
както и вграден опорен източник на
напрежение.
Фамилията CS54xx на Cirrus Logic,
представена в табл. 3, включва едночипови електромери – CS5463/80/
84 съответно с 2/3/4 измервателни канала, както и AFE интегралната схема CS5490. Характерна особе-

май 2022

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2022

25

електроника
Таблица. 4. Фамилия ИС за измерване на енергопотребление на Analog Devices
ИС

Брой канали /
фази

AD9153A/B

Single

ADE9000/78

Poly

ADE7932/33/78

Poly

ADE7854A/58A/58A/68A/80

Poly

ADE7816

Single

ADE7953

Single

ADE7761B/51/52А55/57A/59

Single/Poly

Особености

Табл. 7. Контролери за измерване на енергопотребление, радио- и PLC комуникационна периферия на Renesas.

Интерфейс

Autocalibration mSure Technology
CF Pulses, Serial, SPI,
Single Phase
UART
Low Power Waveform Buffer
CF Pulses, Serial, SPI
2 channel Meter Chipset w/IsoPower iCoupler, HSDC, I2C, Serial, SPI
5 kV Isolation, Magnetic Field Immunity
CF Pulses, I2C, Serial,
Waveform Sampling
SPI
6 Current / 1 Voltage input
HSDC, I2C, Serial, SPI
CF Pulses, I2C Serial
Waveform Sampling
SPI UART
Fault Protected Reverse Power Monitor
CF Pulses

ИС

STPM32/33/34
STMPS2
STPM01
STPMC1

2/3/4
2
2
5

Особености

Тип

Интерфейс

Поддържа всички сензори
ADC+DSP SPI, UART
ASSP, Hall сензори, I/V измерване
ADC
UART, serial
Активна, реактивна, привидна, RMS OTP, антитампер ADC+DSP
SPI
Поддържа всички сензори
DSP
SPI

Табл. 6. Измервателни контролери на Texas Instruments
Особености

MSP430F6779A
MSP430F2418
MSP430FR5729
MSP430F6736A
MSP430F67791A
MSP430F6723A

Adv. sensing, LCD, RTC
DMA, BOD, Bootstrap
DMA, RTC
Adv. sensing, LCD, RTC
Adv. sensing, LCD, RTC
Adv. sensing, LCD, RTC

Памет, Такт. чес- RAM, АЦП В/И,
UART I2C SPI Comp
Flash тота, MHz kB канали GPIO

512
116
16
128
512
64

25
16
8
25
25
25

32
8
1
8
32
4

7
8
12
3
7
2

90
48
32
72
90
72

4
2
2
3
4
3

2
2
1
1
2
1

6
2
3
4
6
4

0
8
16
0
0
0

Източник: Cirrus Logic

ИС

Фиг. 2. Двуфазен 4-канален електромер.

Източник: Analog Devices

Фиг. 3. Блокова схема на комплект ИС
за трифазна мрежа.
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Предназначение, особености

За електромери, ASSP
За електромери, ASSP
За електромери, ASSP
С разширена функционалнаст
Поддържа IEC/UL60730
Поддържа IEC/UL60730
Поддържа IEC/UL60730
Поддържа IEC 60730 и IEC61508
Sub-GHz драйвер
Sub-GHz MCU с интегриран
радиомодул
PLC narrow band модем

R5F11FLx

Таблица. 5 Серия ИС за измерване на енергопотребление на ST Microelectronics
Брой
канали/фази

ИС

RL78/I1B
RL78/I1C
RL78/I1D
RX21A
RL78/G13, G14
RL78/L1x
RX200 series
RX600 series
RAA604S00

Източник: ST Microelectronics

Фиг. 4. Блокова схема на STPM34.

R9A06G037

ност е наличието на вграден температурен сензор (фиг. 2).
Analog Devices също имат своя
фамилия (табл. 4) от едночипови
ADE9xxx, както и комплекти от измервателни AFE с изчислителни/интерфейсни функции. Типичен пример
е комплектът ADE7978 със съответни изолирани входове ADE7932/
33 и неизолирани входове ADE7923
(фиг. 3). ADE78xx e типичен пример
за единични и многоканални AFE. Серията ADE77xx осигурява също локално измерване и наблюдение тип
smart plug.
ST Microelectronics имат компактен набор от няколко ИС, които
поддържат всички видове измервания и изчисления (табл. 5). Интересна особеност е, че серията STPM32/
33/34 (фиг. 4) има вградени два прецизни опорни източника и вътрешен
3 V регулатор. Серията STMPS2 е
наречена „smart sensor“ и представлява 2-канална AFE ИС, ориентирана
както към приложение за точно измерване на енергия, така и за интерфейс към моторни токови сензори,
везни, датчици за налягане и др.
Последни в този преглед, но не и
по-важност, са фамилиите интегрални схеми на Texas Instruments и
Renesas. Тези производители наблягат повече на специализирани микроконтролери, които предлагат възможно най-много памет, бързина и
специализирана периферия – входове
за всички видове сензори, изходи за
LCD индикатори, часовник за реално
време RTC, както и разнообразни
комуникационни интерфейси към
външен контролер, мрежова и радиокомуникация. В таблица 6 са представени специализираните контролери
на TI, a в таблица 7 тези на Renesas,
като към тях са включени и комуникационни интегрални схеми.
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Хардуерно-софтуерната екосистема E-IoT
подпомага разработването на IOT и
превръща конвенционалното оборудване
в свързани smart устройства - част 2
Золтан Киш, Ръководител „Износ и развойна дейност“,
Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH, Германия
„Една концепция, която обхваща основите на IoT. Това не е сън,
а действителна платформа, разработена от Endrich, за да допринесе за един интелигентен и свързан свят. Концепцията на IoT
платформата на Endrich съчетава сензори, интелигентност, безжична технология и облачна свързаност с поддържане на отворен
достъп до технологията.“
В основата на IoT концепцията на Endrich стои нашата базова
платка, собствена разработка, наречена Endrich IoT board v052.
Платката е оборудвана с различни сензори, микроконтролер с архитектура RISV-V, технология LTE-M/NB-IoT и множество опции за
контрол и управление на широк спектър от приложения. Чрез I?C
комуникация, могат да се използват SPI & GPIO и UART в директна
връзка с IoT платката на Endrich за изпращане или получаване на
данни от сензори (сензор за околна светлина, сензор на Хол, температурен сензор, за въздушно налягане, вибрационен сензор или
MEMS микрофон). Тъй като повечето приложения комуникират безжично, е интегриран LTE-M/NB-IoT модем с антена. По този начин
данните могат да бъдат свързани към облака със стандартни протоколи като MQTT/CoAP/LWM2M PPP/TCP/UDP/HTTP(S) и др.
Предлагат се няколко едноплаткови компютъра (Arduino ESP,
Raspberry), както и сензорни и комуникационни платки. Това, което прави решението на Endrich уникално, е фактът, че имаме
всички IoT функции, интегрирани в едно устройство от индустриален клас – едноплатков компютър Endrich IoT SBC – контрол,
сензори и комуникация. С възможността за използване на спомагателни платки функциите могат дори да бъдат допълнително
разширени, като се добави дисплей, безжична локална комуникация и персонализирани сензорни функции.
Обикновено други платки, предлагани от конкурентни компании, представляват просто готови решения от търговски клас,
докато E-IoT SBC се основава на отворена платформа, което
означава, че всички хардуерни схеми, както и цялата информация
за технологиите, залягащи в основата й, са налични безплатно в
публично достъпната база на Endrich.

За нуждите на оценката създадохме облачна база данни Endrich
Cloud Database, с която данните се визуализират лесно. Данните,
пристигнали в облака през UDP канал, се показват в регистър със
съобщения, както и в персонализиран инструмент за визуализация. Облачната база данни може да се използва свободно за тестване по време на разработката с нашите IoT продукти. Предвижда се разширяване на възможностите чрез външно партньорство и предоставяне на различни протоколи за комуникация в облачни бази данни, например базирани на MQTT протокол с различни опции за визуализация. Поддържат се дори по-големи облачни
системи като Azure или AWS за интегриране на нашите IoT решения в съществуващи платформи. Най-добрият начин да научите
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повече за нашите партньори е чрез директен контакт с екипа по
продажби на Endrich. На настоящия етап уебсайтът показва основната концепция на нашата Endrich IoT платформа в комбинация с Endrich Cloud Database. Също така, е приложено ръководството за потребителя с подробна информация за разработката на
хардуера и софтуера, както и информация за продуктите, използвани за IoT платката. Уебсайтът продължава да се обогатява с
допълнителна информация. Повече материали като снимки и видеоклипове вече са достъпни. Endrich IoT-boards ENDRICH IOT ЕКОСИСТЕМА – ЗА УМНИ И СВЪРЗАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ – цялата информация е достъпна безплатно на нашия IoT уебсайт: https://e-iot.info/
Благодарение на развойния ни екип, намиращ се в Унгария, предлагаме възможности за персонализирани решения, както и универсални адаптерни платки. Адаптерните платки могат да представляват както малко разширение за батерия, но също така
могат да бъдат и външни платки с различни сензори за лесно получаване на данни от сензори, които не присъстват в базовата
IoT платка на Endrich. Персонализирането може да бъде подобно,
но базирано на различен дизайн. Особено за компании с ограничено
време или познания относно безжичните протоколи или интеграцията на IoT, тази опция осигурява уникални пазарни позиции за
доставчик като Endrich. Предстои да споделим още информация
за нашата IoT концепция и различните продукти. За директна
връзка или консултации как да превърнете своя продукт в интелигентен и свързан такъв, не се колебайте да се свържете с Endrich
по всяко време. Цялата информация е достъпна безплатно на нашия
IoT уебсайт: https://e-iot.info/

www.endrich.com
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Приложение на SiC
прибори в силови
електронни
системи
Фокусът е върху надеждността, съвременните методи за
управление на гейта и ориентирането към системни решения

Т

Орландо Еспарза

ърсенето на продукти на базата на силициев карбид (Silicon Carbide
– SiC) постоянно се увеличава. SiC елементите повишават ефективността на съвременните силови електронни системи и намаляват размерите, теглото и цената им. Тези
нови решения не осигуряват пълна
или лесна замяна на силициевите
полупроводникови елементи и не са
създадени по същата класическа технология. За да реализират пълните
възможности на SiC, развойните
инженери трябва внимателно да
проучат възможностите на елементите и на производителя, като подлагат на тест качеството, възможностите за доставка и техническата поддръжка. Необходимо е и добро
познаване на начините за оптимизация при интегриране на тези съвременни компоненти в крайния продукт.

Приложение
в индустрията
SiC технологията се намира в
етап на бързо внедряване в индустрията. Увеличиха се наличните продукти, както и разнообразието,
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предлагано от различните производители. Пазарът на SiC продукти се
удвои през последните 3 години и се
предвижда да нарасне над 20 пъти
до повече от 10 млрд. USD през следващите 10 години. Интеграцията се
простира отвъд приложенията за
силова електроника в хибридни и
електрически превозни средства (H/
EV), към управление на захранвания и
двигатели в локомотиви, камиони и
тежки строителни машини, индустриална екипировка и зарядни станции. Доставчиците на аерокосмически и отбранителни продукти също
изискват развитието на качеството и стабилността на SiC елементите, за да могат да отговорят на
строгите изисквания в тази област.
Ключова част от програмата за
развитие на SiC компонентите е характеризирането на тяхната надеждност и устойчивост, като се наблюдават съществени разлики при
различните производители. При
съвременната тенденция за одобрени доставчици на всички компоненти, развойните инженери трябва да
огледат целия обхват от продукти
на производителя. Съществена е
възможността за избор на производител, който може да предложи

гъвкави решения като некорпусирани чипове (SiC die), подходящи за директно бондиране, готови дискретни и модулни решения, които при
това да бъдат подкрепени от дистрибуторска мрежа, действаща техническа помощ и добре работещи
инструменти за симулация и развой.
Тези инженери, които искат да гарантират сигурно бъдеще на продуктите си, ще трябва да използват нови
начини на работа, като например
програмируеми цифрови гейт драйвери и съответния софтуер за конфигурация.

Първа стъпка – три
ключови теста
Поредица от 3 теста дава нужните данни за оценяване на надеждността на всеки SiC елемент:
l Лавинен пробив
l Устойчивост при късо съединение
l Надеждност на вградения SiC
MOSFET диод
Адекватната възможност за лавинен пробив е критична: даже малък
проблем с пасивен елемент може да
причини преходен напреженов пик,
който да прехвърли максималното
пробивно напрежение, което пък ще
доведе до повреда на елемента или
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Фиг. 1. Характеристики в права посока, показващи разликите в деградирането на вградения диод при различни производители.
Източник: Dr. Anant Agarwal and Dr. Min
Seok Kang, Ohio State University.

дори на цялата система. SiC MOSFET
с адекватен лавинен пробив намаляват необходимостта от защити от
пренапрежение и удължават живота
на цялата система. Най-добрите елементи демонстрират висока устойчивост на преходни процеси, предизвикани от индуктирано пренапрежение (Unclamped Inductive Switching –
UIS) – например до 25 J/cm2 . Такива
елементи имат ниска деградация на
параметрите дори след 100 000
цикъла на повтарящи се UIS тестове.
Вторият ключов тест е времето
за устойчивост при късо съединение
(Short Circuit Withstand Time – SCWT)
или максималното време, което елементът може да издържи, без да се
повреди в състояние на късо съединение. Резултатът трябва да бъде
близък до този на IGBT компонентите, използвани в силови преобразуватели, повечето от които имат
SCWT 5 – 10 микросекунди. Това време дава на системите възможност
да реагират успешно на критични
процеси, без да се стигне до повреда.
Третият ключов тест е стабилността на пада на напрежение в
права посока на вградения SiC
MOSFET диод. Този параметър може
да варира чувствително при различните производители. Без правилен
дизайн на елемента и избор на производствена технология и материа-
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ли, проводимостта на този диод
може да деградира по време на работа, което води до увеличаване на
съпротивлението RdsON. Някои от
съществуващите разлики са показани на фиг. 1. В изследване, направено
от Щатския университет в Охайо,
са разгледани MOSFET транзистори
от три различни производителя. При
един от резултатите всички елементи от производител B показват
деградиране на тока в права посока,
докато такова не се наблюдава при
MOSFET от производител C.
Следващата стъпка след установяване на надеждността на елементите е проучването на “екосистемата“ около тях, включваща разнообразието от продуктови опции,
сигурността на системата за доставки и възможностите за техническа помощ при проектиране.

Доставки, техническа
помощ и системен
дизайн
Нараства броят SiC производители и доставчици, а различните компании предлагат различен набор от
компоненти, като добавят натрупания опит и инфраструктура за техническа помощ, за да осигурят взискателните пазари като автомобилен, авиационен и отбранителен.
Силовите електронни системи
постоянно търпят развитие и с всяка следваща генерация стават по-

добри и по-ефективни. SiC приложенията естествено следват същия
път. Ранните версии конструктивно обикновено използват наличните
и стандартни дискретни силови елементи в стандартни корпуси – с
изводи или такива за SMD монтаж.
Когато броят на приложенията расте и дизайнерите се фокусират
върху намаляването на размерите,
теглото и цената, те обикновено
избират интегрирани силови модули
или коопериране с трети партньори. Тези партньорства обикновено
включват дизайнерския екип на крайния продукт, производителя на модули и производителя на самия безкорпусен SiC чип. Всеки от тях е критичен за осъществяване на крайния
резултат.
Проблемите с веригата за доставки са ключов и съществен фактор в бързорастящия SiC пазар. SiC
пластините са най-скъпият материал в производствения процес на един
SiC чип. В допълнение SiC производството изисква високотемпературно оборудване, каквото обикновено
не се използва при производството
на стандартни силициеви силови и
стандартни дискретни елементи и
ИС. Разработчиците трябва да
бъдат сигурни, че SiC производителят разполага със стабилна верига за
доставки, включваща няколко производствени локации в случай на природни бедствия или качествени/про-
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Таблица 1. Фактори за използване на програмируемо управление
на гейта.

Проблеми на проекта

Причина за
проблема

Как AS може да помогне

Фалшиви критични
състояние вследствие
на шум

Шум

Надеждни схеми за детекция
и защита

Реакцията при късо Време за реакция
съединиение е твърде
при късо
бавна
съединение
Невъзможност да се
контролират
пренапрежения

Пренапрежение

Бързо и точно цифрово
решение
Оптимизиране чрез
софтуерно конфигуриране

раничена
Осигурени са 7 специфични
Недостатъчно данни за обОрагт
н
а
в
р
ъ
з
к
а
кода за грешки, които
работните параметри
п
р
и
с
е
г
а
ш
н
и
я
включват следене на
на модула
драйвер
температура и напрежение
изводствени проблеми. Немалко доставчици предлагат
стари и неподходящи за нови дизайни (EOL/NRND) генерации от компоненти, което изисква от разработчиците да изразходват време и ресурси за редизайн на съществуващи продукти, вместо да развиват иновативни
проекти, които могат да понижат крайната цена на изделието и да повишат приходите.
Техническата помощ също е от критична важност и
включва симулационни инструменти и примерни проекти, които могат да помогнат за намаляване на времето за развой. Чрез новоразработени решения за контрол и управление на SiC елементите, развойните инженери днес могат да използват нови възможности като
Augmented Switching (AS) на Microchip. Фиг. 2 показва SiC
тестова платформа с цифров програмируем гейт драйвер, който допълнително ускорява времето до влизане в
производство.

Фиг. 2 Тестов модул с цифров програмируем гейт контрол. Софтуерът Intelligent Configuration Tool (ICT) дава възможност за
програмиране и тест на нужните параметри.

валидират надеждността и устойчивостта на SiC елементите и модулите. Когато развойните инженери избират доставчици за всички компоненти в системата,
те ще се нуждаят от добре развит набор от продукти
и опции, които се поддържат от завършена и надеждна
глобална верига за доставки и всички необходими развойни средства. Те ще имат нужда и от нови възможности за софтуерна оптимизация на дизайна, която ще е
възможна чрез тестови платформи с цифров програмируем гейт контрол и съответния софтуер.

Нови възможности за оптимизация на
процеса на проектиране
Опциите на цифровия програмируем гейт контрол
дават възможност напълно да се използват предимствата на SiC чрез AS. Тези опции позволяват пълно и
лесно конфигуриране на SiC MOSFET нивата и времената на включване и изключване. Така развойните инженери могат да оптимизират ефективността на системата, като в същото време намаляват времето и
сложността, които обикновено са свързани с оптимизацията на гейт драйверите. Вместо да променят
физически печатната платка и елементите, развойните инженери могат просто да променят софтуерната
конфигурация, което от своя страна осигурява кратко
време за развой, увеличена ефективност и защита от
грешки.
Специалистите, които използват в проектите си SiC
прибори, вече осъзнават предимствата им в автомобилния, индустриалния, авиационния и отбранителния
сектор, както и възможностите за разпространението
на тези елементи в много други приложения. Успехът
ще продължи да се основава на възможността да се
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Иновации при
кабелите за
индустриална среда
Бъдещата технология на захранващите кабели е тясно свързана с разбирането и разработването на нови и алтернативни материали
Интегрираните CAD инструменти и опитът, позволяващ разбиране на пазарните тенденции, са един от отговорите за разработване на оптимални електрически схеми
Последните изследвания в областта водят до усъвършенствани, екологични и ресурсно
ефективни продукти

О

безпечаването на надеждно
електроснабдяване става все по-важен въпрос в условията на глобален
енергиен преход. С увеличаването на
степента на сложност и разрастването на енергийните мрежи, реципрочно нарастват и трудностите
при управлението и едновременното
балансиране на производството и
потреблението. Това изисква нови,
интелигентни и иновативни решения за планиране и управление на големи енергийни мрежи, което е
свързано с политиката, технологиите, икономиката и ежедневния живот на хората. Съвременните изследователски центрове работят за
създаване на системи, които успешно да балансират производството
на енергия с потреблението.
Последните изследвания в областта на енергийните системи, преобразуването на енергия и електроенергийните технологии дават много обнадеждаващи резултати, които
водят до усъвършенстване на екологични и ресурснo ефективни продукти за употреба в индустриална среда. Кабелите за захранващи мрежи в
индустриални приложения също подлежат на все по-високи експлоатационни и функционални изисквания, за
да бъдат готови за бъдещите електрически мрежи.

Материали и технологии
на бъдещето
Бъдещите технологии за захранващите кабели са тясно свързани с
разбирането и разработването на
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нови и алтернативни материали.
Екипите от разработчици са във
важен етап от извършването на
изследванията, необходими за разработването на следващото поколение захранващи кабели. Например
един обещаващ изследователски проект в Кралския технологичен институт в Стокхолм се фокусира върху
симулацията на материали за изолация на захранващи кабелни системи.
Основната цел е да се създаде подобро разбиране на комбинирането
на материали, за да се подпомогне
разработването на подобрена изолация за захранващи кабели от ново
поколение. По-доброто разбиране за
материалите може да доведе до повисока ефективност. Подобрената
кабелна технология ще стимулира
конкурентоспособността и ще спомогне за това глобалните енергийни мрежи да станат по-ефективни и
готови да посрещнат предизвикателствата, поставени от нарастващия дял на възобновяемата
енергия.
Намаляването на теглото на проводниците е друга цел във фокуса на
разработващите екипи. Олекотените проводници са особено важен
фактор в някои отрасли, като например автомобилната индустрия. Проучването на нови материали, намаляването на теглото на продуктите и внедряването на иновации в
масовото производство са стъпките по пътя към успеха.
Непрекъснатото увеличаване на
функционалностите на едно превозно средство означава, че в системата за окабеляване на автомобила

трябва да се интегрират повече и
по-сложни вериги. Същевременно намаляването на теглото в автомобилостроенето е постоянно изискване
и оптимизираната конструкция на
превозното средство налага по-малко налично пространство за окабеляването. И всичко това трябва да
се изпълни в постоянно съкращаващи
се производствени интервали. Често архитектурата на системата за
окабеляване трябва да отразява
топологията и структурния дизайн
на превозното средство. Това е предизвикателство, на което производителите намират различен отговор и реализация. Оптимизираните
архитектури позволяват да се намали теглото на мрежата от кабели в
превозното средство. По-малкото
тегло означава по-нисък разход на
гориво и намалени емисии на отработени газове – добра новина за
потребителите и страхотна новина за околната среда.
Интегрираните CAD инструменти и опитът, позволяващ разбиране
на пазарните тенденции, са един от
отговорите за разработване на оптимална архитектура на електрическите схеми на превозното средство, която взема предвид концепцията на инсталацията, функционалното разпределяне, хардуера, разпределението на захранването, разделянето на сноповете, маршрутизирането на сноповете, оразмеряването
на проводниците и т.н.
Друга насока на усилена работа са
решенията за намаляване на площта
на напречното сечение. Намаляването на размерите на кабелите има
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две основни предимства – понижаване на теглото и редуциране на размера на сноповете, което от своя
страна оптимизира разходите за
опаковане и транспорт. Вече се прилагат технологии на производство,
позволяващи намаляване на размерите на кабелите от сечение 0,5 mm2
до 0,22 mm2 и дори 0,13 mm2.

Огнеустойчиви, но и без
халогени
При никакви обстоятелства не е
допустимо кабелът да се окаже в
ролята на предпазител, позволявайки разпространението на пожар.
Кабелите не трябва да представляват източник, захранващ процеса на
горене, и не трябва да отделят опасни вещества. Точно това е проблемът при материали, чието забавяне на горенето се основава на
съдържанието на халогени – т.е. флуор, хлор, бром или йод. Халогенните
елементи присъстват в полимери
като PVC, FEP и PTFE, PP, P и TPE
материали и често се добавят като
забавители на горенето. При тяхното отделяне в случай на пожар те
погасяват пламъка. На следващ етап
обаче те се комбинират с водни пари
и образуват киселини, които причиняват дразнене на очите, кожата и
дихателните пътища и разяждат
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метал и стъкло.
Кабелите, сертифицирани със
стандарт за безопасност, не трябва да съдържат халогенни елементи.
Нова концепция за пожароустойчиви
кабели, при която забавянето на горенето е на основата на алуминиев
хидроксид, елиминира образуването
на киселини, като единственото,
което се отделя в процеса на забавяне на горенето е вода, която кристализира. Това охлажда повърхността и измества кислорода, като по
този начин инхибира възпламеняването. Не се отделят корозивни газове,
а само лек дим и опасността от
токсични газове е много по-ниска.
Свойствата на тези иновативни
кабели се потвърждават от щателни тестове в съответствие със
стандартите за безопасност на VDE
и DIN-EN.
За специални приложения се предлагат кабели и проводници със спецификацията FE 180/E 30. По време
на пожар те остават функционални
най-малко 30 минути и целостта на
изолацията остава некомпрометирана до 180 минути. По този начин те
осигуряват аварийната работа на
асансьори, врати и др., както и системи за безопасност, пожароизвестяване и др.
Кабелите с полиуретан (PUR) не

съдържат халогени, устойчиви са на
пламък и предлагат висока механична и химична устойчивост, което ги
прави подходящи за тежки индустриални среди на експлоатация.
Освен че е устойчив на износване,
полиуретанът ограничава развитието на бактерии и микроби, което го
прави особено подходящ материал за
външната обвивка на кабели за приложения в хранително-вкусовата промишленост, в чисти помещения, и
т.н. тъй като отговаря на хигиенните изисквания на производствените
линии.
Използването на полиуретан като
материал за обвивка също поддържа
гъвкавостта на кабела, като тези
кабели отговарят на приложения,
изискващи често или постоянно огъване, като кабели за захранване, при
приложения като конвейери, кабели,
които се навиват на барабани, за
фестонно окабеляване, за движещи
се машини, в роботиката и обработващите инструменти.

Защита от
електромагнитни
смущения
Източник и същевременно и цел на
електромагнитни смущения може да
бъдат мрежови кабели, проводници
за управление, електрически или елек-
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тронни модули, които излъчват електромагнитни полета или които
могат да бъдат повлияни от тях.
При оборудването за измерване и
управление на процеси се изисква
високо ниво на защита срещу повреда. Електромагнитното екраниране
и заземяването е много важна част
от една инсталация. Зоната, където
екранираният кабел се свързва към
заземяването на шкафа, е критична
точка. Много е важно мястото на
свързване да има ниско съпротивление.
Нови кабелни скоби за екранирани
кабели предлагат по-голяма контактна площ с екрана на кабела, като с
някои усъвършенствани модели може
да се постигне до 50% по-висока контактна площ в сравнение с конвенционалните скоби за екранирани кабели. Посоченият диапазон на затягане може да бъде надвишен до 10%.
Скобите могат да са от винтов тип
за монтаж върху метални планки или
върху DIN шини.

Електропреносни мрежи
на бъдещето
Изследователи от Норвежкия университет за наука и технологии работят в тясно сътрудничество с
партньори от индустрията, за да
проучат възможностите за използване на интелигентни технологии за
проводници за пренос на електроенергия високо напрежение от екологично чисти енергийни източници.
Производството и потреблението на енергия трябва да бъдат правилно балансирани по всяко време
поради факта, че съхранението на
големи количества електрическа
енергия е трудно. Тъй като степента и сложността на енергийните
мрежи непрекъснато се увеличават,
става по-трудно да се управлява и
поддържа този баланс. Това изисква
нови, интелигентни и иновативни
решения за планиране и управление
на големи електрически мрежи. Една
от задачите на изследователите е
разработка на иновативни кабелни
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технологии за надежден пренос и
разпределение на електрическа енергия. Основната цел е повишаване на
капацитета чрез подобряване на издръжливостта на изолационната
система и осигуряване на внедряване на надеждни системи за управление на активите.
Преносът на енергия чрез мрежа
за високо напрежение е ефективен и
икономичен начин за транспортиране на големи количества енергия на
дълги разстояния. Въздушните електропроводи са най-използваното
средство за транспортиране на
електроенергия с променлив ток
(AC). Използват се трансформатори
за повишаване на напрежението за
пренос на ток с напрежение стотици хиляди волта, което се понижава
до безопасни нива в подстанции по
линията.
Въпреки това глобалните екологични проблеми и непрекъснато нарастващата нужда от възобновяеми
източници на електроенергия изискват от електроинженерите да обмислят възможността за разгръщане на потенциала за пренос на енергия на далечни разстояния с постоянен ток (DC) като по-ефективен и
целесъобразен ход. Освен това екологичното и естетическото въздействие на високите въздушни линии на
електропроводите често повдига
политически и обществени въпроси.
Едно техническо решение е да се
използват кабели за пренос, които
преминават под земята, вместо
стълбове. Технологичният напредък
през последните 60 години прави
това възможно. Възникването на
нови технологии за преобразуване
позволява електропроводите с постоянен ток с високо напрежение
(HVDC) да се превърнат в най-ефективните и икономични мрежи за
пренос на мощност от точка до
точка при покриване на големи разстояния, тъй като са необходими помалко проводници за предаване на
същото количество мощност в сравнение с необходимите в преносни

системи с променлив ток. Нещо повече, в случаите на подводни електропроводни линии, по-дълги от
60 km, преносът на постоянен ток
е единствената възможност.
Това са важни фактори, които
трябва да се вземат предвид предварително, преди да може да се задоволи нарастващото търсене на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници като вятърни паркове в открито море и водноелектрически централи, които
често са в отдалечени райони.
Основното предизвикателство,
произтичащо от използването на
HVDC, е свързано с високите топлинни загуби, генерирани при преобразуване на променливия ток в постоянен и обратното. По-високото напрежение означава, че трябва да се разработят нови типове надеждни
HVDC изолационни материали и това
е нещо, върху което учените усилено работят, целейки да систематизират критерии за проектиране на
компактни и надеждни кабели.
За да се подобри издръжливостта
на кабелите, е жизненоважно да се
разбере какви са рисковете от повреда на кабела и какво може да се
обърка по време на обслужване. Особено важно е да се предотврати
абсорбцията на вода, проникването
на частици и образуването на кухи
пространства в изолацията. Учените отдавна знаят, че проникването
на вода, т.нар. „водни дървета“, причинява преждевременна повреда в
захранващите кабели с полимерна
изолация за променлив ток. Този проблем възниква поради наличие на вода
в самата изолация или абсорбирането й от околната среда. Водата
предизвиква разширяващи се водни
дървета, водещи до дефекти в изолацията. Това е причината подводните кабели обикновено да са снабдени
с метални защитни покрития.
Наскоро екипът учени от Норвежкия университет за наука и технологии установява, че статичната и
динамична механична сила на опън
спомага за образуването на водно
дърво в изолацията на кабели от
омрежен полиетилен (XLPE). Проучванията доказват, че олекотените, т.
нар. „динамични кабели за високо напрежение“ могат да се използват за
пренос на електрическа енергия от
плаващи инсталации. Свободно висящите секции на такива кабели ще
бъдат изложени на механични натоварвания поради собственото им
тегло и движенията на водата, пониски от величините на остатъчните напрежения при натиск и опън,
получени при производствения процес на кабела.
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Вълнуващо решение с
висока функционалност
от TKD
В машиностроенето и оборудването на различни съоръжения
все повече се залага на използването на компактни кабелни системи. Те включват не само кабели и проводници за захранване и
пренос на данни, но и други компоненти като оптични влакна или
пневматични тръби. Технологията на TKD за оплетени кабели със
специфично приложение предлага вълнуващи решения с висока
икономическа ефективност. С помощта на оплетените кабели
може да бъде ясно и надеждно интегрирано в кабелна мрежа голямо разнообразие от компоненти, което означава висока производителност, бърза инсталация и надеждна функционалност.
Конвенционалните кръгли, плоски или лентови кабели, често с
хибридни структури или в комбинация с елементи за закрепване
и издърпване, все още се използват и днес в строителството на
съоръжения и оборудване, но в сравнение с тях и сложните вериги
за електроснабдяване, лентовите оплетени кабели са технически и икономически по-атрактивна алтернатива. Благодарение на
процеса на оплитане текстилните лентови кабели гарантират
плътност на опаковане и точно разпределение на интегрираните компоненти (кабели за захранване и пренос на данни, оптични
влакна и др.) в системата.
Не е за подценяване и фактът, че индивидуално оплетените
лентови кабели могат да бъдат произведени при умерени разходи, за разлика от специалните плоски кабели, при които това е
невъзможно без инвестиции в шприц форми и време за настройка
на производствените мощности. Оплитането, което предлага
TKD на пазара, елиминира скъпоструващите времена за производство и доставка.

Предимства на технологията на
оплетените кабели
•
•
•
•
•
•

Индивидуална структура
Употреба в ограничено пространство
Дълъг живот
Висока механична якост
Множество редуващи се цикли на огъване
Почти безшумно развиване
Тази технология е уникална в Европа! Като референтни проекти
и примери за употреба могат да се споменат производствените
мощности на BMW в Регенсбург и Лайпциг. Оплетените кабели се
използват успешно и при производството на асансьори в
Klinkhammer, в пивоварната Ziemann, Радио Бремен, Филхармонията
на река Елба в Хамбург, както и не малко опери и театри в Германия.

Основни характеристики на
оплетените кабели на TKD

Технологията на оплетените кабели на TKD
Всички компоненти (кабели за захранване и пренос на данни,
оптични влакна и др.) са организирани по цялата дължина на снопа
в надлъжно и компактно оформление. Случайна комбинация е
невъзможна, като разстоянието между елементите може да се
променя при проектирането, благодарение на вплитането на верижни носещи нишки. При необходимост частичното прекъсване
на оплетеното тяло се осъществява бързо и лесно. Междинните
елементи, които определят плътността на положените в оплетката кабели, поддържат равномерно предварително проектираните разстояния.
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Топлинните натоварвания не са проблем в текстилния композит,
тъй като няма директни материални връзки между съседните елементи. Така оплетеният лентов кабел впечатлява с оптимално разсейване на топлината и предаване на мощност, както и осигурява
достатъчна якост на опън на оплетката и намаляване на размерите
при едно и също напрежение.
Друго предимство е, че компонентите в снопа (кабели за захранване и пренос на данни, оптични влакна и др.) могат да се движат
свободно един срещу друг в оплетката и да се огъват по няколко оси.
Когато става въпрос за фина настройка на оплетените свързващи кабели, влизат в сила параметри като точния избор на прежда
за оплитането или индивидуалното регулиране на структурата на
оплетката при производствения процес. Основните нишки могат
да се използват и за осигуряване на допълнително облекчаване на
напрежението за отделните проводници.

Пловдив 4004, България, ул. Коматевско шосе № 92
Т.: 032 277 171, office@filkab.com, www.filkab.com
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Зекалабс: Rittal напълно
оправда очакванията ни
за иновативност
Зекалабс е българска компания, разработваща устройства в сферата на силовата електроника, мониторинга и диагностиката.
VX25 e първата шкаф-система, която е напълно разработена, за да отговори на изискванията за увеличаване на производителността при производството на
табла и шкафове с комутационна апаратура и оптимизиране на веригата на себестойността съгласно
стандартите на Industry 4.0.
С мотото "System Perfection" Rittal обеща голям иновативен скок, който стана възможен благодарение на
задълбочения опит и интензивния диалог с клиентите.
VX25 предлага възможно най-високо качество и съгласуваност на данните, намалена сложност и спестяване на време, както и безопасно сглобяване. Повече от
25 регистрирани патента демонстрират високото
ниво на иновацията.
Зекалабс е изцяло българска компания, разработваща устройства в сферата на силовата електроника,
мониторинга и диагностиката. Продуктите се използват като самостоятелни решения или се интегрират
в персонализирани системи за съхранение на енергия,
микромрежи, зареждане, разреждане. Приложенията на
тези технологии са в сферите на запазването на енергията, водородните горивни клетки, електрическата
мобилност и много други. Компанията е една от малкото в България, които разработват собствени високотехнологични продукти. DC/DC конверторите и AC/
DC инверторите на Зекалабс участват в едни от найамбициозните проекти в наши дни.
"През 2021 година фирмата взе стратегическото
решение да разработи цялостно "plug and play" решение, за да разшири своето портфолио и да поеме огромна крачка напред в своето развитие. Окомплектоването трябваше да отговаря на високите стандарти на Зекалабс за надеждност, безопасност и лесна
употреба. Тук се намеси и качественото партньорство на Rittal с тяхната нова и иновативна шкаф-система VX25. Rittal напълно оправда очакванията на иновативната ни компания. Първите цялостни решения
на Зекалабс са изпратени за пилотни проекти в Европейския съюз и намеренията за партньорството с Rittal
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са то да продължи и да се разраства.", споделя Георги
Мерджанов, управител на Зекалабс.
Сърцето на иновациите във VX25 е новоразработената носеща рамка. Тя определя пространството за
инсталация, ефективността при инженеринга и монтажа, опциите за разширение, стабилността и по
този начин надеждността и гъвкавостта в производствения цех на клиента. Почти 3 години след пускането си на пазара VX25 се превърна в абсолютен лидер
сред производителите и интеграторите. Ползите от
новата шкаф-система изпитаха хиляди клиенти на
Rittal по света, сред които над 110 големи български
компании.

Ритал ЕООД
www.rittal.bg

www.zekalabs.com
май 2022
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Конвейерни системи
за дистрибуционни и
фулфилмънт
центрове
За да покриват все по-високите стандарти за бързо, надеждно и прецизно обслужване на
потребителските поръчки, съвременните дистрибуционни центрове залагат на високотехнологични средства за автоматизация
Фулфилмънт центровете изпълняват функциите на стандартни дистрибуционни бази, но
са ориентирани изцяло към потребностите на онлайн търговците и техните клиенти
Специализираните конвейери за такива обекти са проектирани да покриват високите потребности по отношение на скоростта, точността и ефективността, характерни за
динамичния сегмент на е-търговията

П

рез последните години глобалната електронна търговия бележи
впечатляващ ръст и тази тенденция
не идва в отговор единствено на
адаптираните към пандемията бизнес модели, стимулиращи трансфера на възможно най-много обичайни
дейности, включително пазаруването в онлайн пространството. Водеща причина за експоненциалното развитие на този сегмент всъщност е
дигитализацията, която вече повече
от две десетилетия е основен двигател в модернизирането на производствената, складовата, дистрибуционната и логистичната дейност
в световен мащаб.
За да покриват все по-високите
стандарти за бързо, надеждно и прецизно обслужване на клиентските
поръчки и ефективно управление на
веригата на доставките, съвременните дистрибуционни центрове залагат на модерни средства за автоматизация. С тяхна помощ те елиминират ръчната обработка на
поръчки и всички усилия, потенциални проблеми, прекъсвания и забавяния
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във връзка с човешкия фактор, като
осигуряват плавен и непрекъснат
оптимизиран процес с висока степен
на автономност. Ключов елемент
от технологиите за автоматизация
в сферата на дистрибуцията са конвейерните системи. Какви типове
предлага пазарът понастоящем, на
какви изисквания трябва да отговарят и кои са водещите критерии за

избор на подходящо решение — ще
разгледаме в настоящата статия.

Предимства от
автоматизирането на
дистрибуционната
дейност
В областта на електронната
търговия възниква нов бизнес модел,
наречен „фулфилмънт“ (от английския
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термин „order fulfillment“). Той обхваща цялостния процес по обслужване
на поръчките в даден уебсайт или
електронен магазин, включително
приемане и обработване на заявки,
доставка на продуктите от производител, вносител или пък търговец
на едро, складиране, събиране, окомплектоване, пакетиране, етикетиране и експедиция към клиента.
Тази дейност се организира в специални фулфилмънт центрове, които
изпълняват функциите на стандартни дистрибуционни бази, но са ориентирани изцяло към онлайн търговците. Вътрешнотранспортните системи в такива обекти включват
високотехнологични конвейери, проектирани да покриват високите потребности по отношение на скоростта, точността и ефективността, характерни за динамичния сегмент на е-търговията. Тези технологии се грижат за бързото, сигурно
и надеждно придвижване на различни
продукти, пакети, складови и транспортни единици из целия център, без
нужда от наблюдение или намеса на
оператор, което носи не само удобство, но и драстично намалява разходите за труд, като същевременно
оптимизира възвръщаемостта на
инвестицията в решения за автоматизация.
В допълнение, вследствие на подобна оптимизация значително намалява броят на трудовите злополуки
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и повредените в резултат на превозване, ръчно пренасяне или товарене
продукти, тъй като повечето съвременни конвейерни механизми разполагат с вградени средства и функции за безопасност, които интуитивно реагират в случай на извънредни ситуации, свеждайки до минимум
риска от инциденти.
Съществено предимство на специализираните конвейери за дистрибуционни и фулфилмънт центрове е, че
с тяхна помощ процесите в тези
обекти могат да се поддържат значително „най-естествени“ с организацията на пространството и възможно най-кратките траектории на
транспортиране на складовите единици. Приоритет са оптимизираните
работни потоци, сигурното придвижване на стоките, максималната производителност, а също и качеството, надеждността и потенциалните
икономии на средства. За целта конвейерите за такива центрове обикновено се проектират за конкретните цели на обекта, като могат да
бъдат на различни нива или секции, с
наклон, хоризонтални или вертикални,
а дори и частично разположени извън
сградата, за да пестят максимум
време, усилия и изминавано разстояние (пеша или с превозно средство)
на персонала и контрагентите. Транспортните ленти и другите типове
механизми за сектора на дистрибуцията могат да бъдат с ръчно, грави-

тационно или моторно задвижване. В
съвременния бизнес се предпочитат
предимно последните поради усъвършенстваните им възможности за
енергийноефективно и интелигентно
управление.

Ключови фактори при
избор на решение
Изборът на подходяща конвейерна система за даден дистрибуционен
или фулфилмънт център е от съществено значение за успешното изпълнение на дейността му. Един неправилно проектиран, недостатъчно
мощен, издръжлив или пък функционален конвейер не само няма да повлияе
позитивно на производителността,
но почти сигурно ще влоши качеството на работа, създавайки множество допълнителни разходи и рискове за служителите и транспортираните стоки.
Ключов фактор при избор на решение е типът на обектите, които
механизмът се очаква да носи и придвижва в рамките на експлоатационния си период — тяхното тегло,
форма, размери и чупливост. Една
оптимална система ще осигури
възможно най-бързия и сигурен транспорт на заложената гама от продукти. Препоръчително е системата да
бъде планирана в синхрон с дългосрочните цели на компанията, като се
предвидят евентуални бъдещи разширения или разнообразяване на про-
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дуктовия асортимент. Важно е да се отчете и колко
време могат да прекарат отделните пакети или пратки на конвейерната лента с цел оптимална безопасност
(както тяхната, така и тази на механизма), какъв е
срокът им на годност (особено за бързооборотните
стоки) и т. н. Дизайнът трябва да бъде съобразен и с
това каква максимална скорост/наклон на придвижване
са възможни без риск от падане, счупване и други повреди. Важни параметри на системата в тази посока са
броят и ъгълът на завоите, височината и дължината на
линията, общото разстояние на придвижване, както и
типът механизъм и неговите сегменти (включително
междината между тях, наличието на осигурителни странични прегради, парапети и т. н.).
В зависимост от размера и чупливостта на обектите се избира подходящ дизайн — например цяла гумена
лента (осигуряваща най-прецизно позициониране и сравнително най-щадящо пренасяне от една точка до друга)
или пък последователност от въртящи се метални ролки, които обаче предполагат малко „по-грубо“ транспортиране и могат да се окажат неподходящи за по-дребни
обекти, които има риск да изпаднат или да се заклещят.
Ако решението се планира за работа с хранителни или
други продукти, които предполагат често почистване и/
или дезинфекция на работните повърхности, то е препоръчително да се потърси специална система с хигиенен
дизайн. Важно е да се предвиди също наличието на влага
или корозивни агенти в продукта/материала или средата, а също и в използваните почистващи средства, като
за максимална дълготрайност в рискови приложения традиционно се избират компоненти от неръждаема стомана и други устойчиви на ръжда материали.

Насипните субстанции, които се предлагат като
готови продукти, например в строителната, химическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната промишленост, селското стопанство и т. н., често изискват
използването на т. нар. винтови (шнекови, спирални) или
лопаткови транспортьори от затворен или отворен
тип, които са проектирани за минимални материални
загуби по време на придвижването.
Компактните единици като пакети, кашони и палети
пък обикновено най-ефективно се придвижват посредством ролкови конвейери. Материалът, дебелината, разстоянието между ролките и тяхното задвижване се съобразяват с конкретните нужди на приложението. При този
тип механизми промяната на посоката на движение на
обекта към различен сегмент/станция в линията е сравнително по-лесна от тази при лентовите конвейери.
Ако центърът се занимава с обработката на поръчки
за широк набор от разнотипни изделия, то вътрешнотранспортните системи е добре да бъдат максимално
универсализирани и подходящи за потребностите на
всички отделни видове обекти, с които се борави. Съществено е да бъдат взети предвид още обемът, нормалните и пиковите темпове на работа на центъра, измерени в брой единици за час, ден или пък на седмична/
месечна база.
Често фулфилмънт базите включват дистрибуция на
собствена продукция, като в етапа на изпълнение на
поръчките са предвидени процеси като измерване, инспекция, сортиране, опаковане, етикетиране и др. Ето
защо все по-масово се предпочитат дигитализирани
решения с възможности за свързване със спомагателни,
комуникационни или измервателни системи, позволяващи централизирано управление. Важни са опциите за
интеграция с ERP софтуер или други инструменти за
планиране, мениджмънт и изпълнение на дистрибуционната дейност, а също и със самата платформа за електронна търговия с цел максимална автоматизация на
процесите.
Сред изброените по-горе спомагателни операции,
сортирането вероятно е с най-висока степен на важност за цялостната ефективност на фулфилмънт центровете, а автоматизирането й пести много време, усилия и разходи за труд. Типични конструкции при механизмите за тази цел са широките лентови транспортьори
с изскачащи колела или прегради, променящи посоката
на движение на дадени обекти, тесните ленти за ъглово
сортиране, както и високоскоростните системи по
технологията „sliding shoe sorter“ за хоризонтално преместване на обектите върху ролки или ламели с магнитно задвижване и разпределението им по странични наклонени канали или улеи.

Допълнителни съображения и аксесоари
От пространствена гледна точка в дистрибуционните и фулфилмънт центрове са организирани множество
различни функционални зони. Първата от тях е входната зона за приемане на продукти и материали. Един
правилно проектиран конвейерен механизъм в това пространство би улеснил, ускорил и оптимизирал разтоварването в ергономичен план, грижейки се не само за безопасността на стоките, но и за тази на служителите,
както и на целия работен поток. Зоната за складиране,
с каквато много подобни обекти разполагат, най-често
изисква предварително сортиране на продуктите с оглед различните им изисквания за съхранение — на стайна
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температура, в хладилни камери/
помещения и т. н. Съвременните
технологии за машинно зрение — инспекция, измерване, разчитане на
етикети и баркодове, могат значително да подпомогнат процеса и разпределянето на единиците по тип,
тегло, срок на годност или дори цвят
и текстура в различни секции на автоматизирания склад.
Зоната за обработка — окомплектоване, опаковане, вторично пакетиране, етикетиране и др., също се нуждае от оптимална конвейерна система, която по възможно най-кратък и
ефективен начин да свързва отделните работни станции и да способства за повишаване на производителността.
Изходната зона за експедиране на
доставките отново се характеризира с висока потребност от автоматизация посредством подходящ
транспортен механизъм, тъй като
нейното „задръстване“ с неорганизирани кутии, кашони и палети значително би забавило и затруднило
тяхното товарене и изпращане към
крайния клиент. Безопасното транспортиране на готовите единици
посредством конвейерна лента до
изходната точка на центъра пък
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свежда до минимум риска от връщане на поръчката за повторна обработка поради счупена или повредена
стока.
Системите във всички тези зони
е препоръчително да бъдат свързани
и тясно синхронизирани помежду си с
цел постигане на плавен и бърз работен поток, при който не се допускат
излишни престои и прекъсвания на

дейността вследствие на „мъртви
точки“ в технологичните процеси и
забавяния в обявените пред клиента
срокове. Крайната цел на автоматизацията на дистрибуционния бизнес
и фулфилмънт услугите е именно максималното задоволство на потребителя от извършената покупка и навременната доставка. Експертите
препоръчват все пак да се избягват
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инвестициите в интралогистични
технологии и дизайни, които не гарантират сигурна възвръщаемост на
вложените средства.
Що се отнася до спомагателните
компоненти и аксесоари за конвейерни системи, те често се оказват основен „двигател“ на ефективността
и фактическа разлика между просто
работещото и работещото добре
решение. В някои приложения такива
са повдигащите и въртящите механизми, които могат да се интегрират в стандартните конструкции и
значително да разширят тяхната
функционалност. Аксесоарите отново трябва да бъдат съобразени с
типа и теглото на транспортираните обекти, както и със специфичната цел, която трябва да бъде изпълнена — сортиране, позициониране
и т. н.
Направляващите системи и другите видове линейна и ротационна
техника, използвани в конструирането на персонализирани конвейерни
решения за конкретен бизнес, са от
критично значение за успешната му
реализация. По своята същност те
са „носещи“ компоненти, които трябва да се характеризират с максимална издръжливост на натоварване,
ефективност и дълготрайност. Направляващите релси например са
ключови за управлението на технологичните потоци, особено в окачени (повдигнати над стандартната
работна зона) секции на транспортната система, с които се цели икономия на пространство. Те се проектират така, че да не възпрепятстват движението на стоките и да
променят ориентацията или посока-
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та им. Колкото по-голямо е теглото
на придвижваните обекти, толкова
по-здрави и добре укрепени трябва да
са основните и спомагателните
механизми и аксесоари.

Типове решения
Изборът на тип механизъм в специфична конструкция и изпълнение
(стандартно, хигиенно, персонализирано и др.) може да бъде доста сложен предвид голямото пазарно разнообразие от системи и множеството допълнителни компоненти, модули, аксесоари, сензори, устройства,
софтуер и други инструменти за
интелигентно управление, които
производителите предлагат заедно
с основната си продуктова гама.
Всеки вид конвейер се отличава с
даден набор от характеристики,
които могат да го превърнат в
отлично решение за дадено приложение, но да доведат до неефективната му работа в друго.
Най-разпространени в практиката са лентовите транспортьори,
използвани широко в складови, дистрибуционни и логистични центове. Те
могат да се състоят от ролки, ремъци, макари и гъвкави ленти (най-често каучукови), върху които се поставят обектите за транспортиране.
Сравнително универсални са и са
подходящи за обекти с различна форма, тегло и размери, включително
единични стоки и насипни материали.
Ролковите конвейери са съставени от система цилиндрични кухи или
плътни елементи от метал или друг
подходящ материал, които се
въртят постоянно в механизиран

режим или автоматично вследствие
на преминаването на даден продукт
върху тях. При втория тип конвейерът обикновено се разполага по
наклонена равнина, за да може гравитацията да подпомага движението
на обектите, което пести от разходи за механична енергия.
Т. нар. пластинчати транспортьори са съставени от отделни
твърди елементи, които са верижно
свързани помежду си и се задвижват
от система макари (ролки). Този тип
механизми са подходящи за складови
единици (кутии, кашони и др.), които
трябва да останат в изправена позиция по време на придвижването.
Конвейерите със сферични елементи (ball transfer conveyors) се състоят от група стоманени топчета с
носещ механизъм, които се въртят
при движението на стоките върху
тях. Тези системи са предпочитани
за линии и секции, в които се налага
смяна на посоката на движение в
повече от едно направление.
Освен популярните транспортни решения с електродвигатели, често в дистрибуционната дейност
се използват и такива с пневматично задвижване, предпочитани
за сухи, насипни материали. Кофъчните транспортьори пък са подходящи за всякакви типове единични
обекти или субстанции, които не
могат да се натоварят на плоска
повърхност.
Каналните (chute) конвейери се
отличават с възможно най-простата и евтина конструкция, което ги
прави много популярни в дистрибуцията и фулфилмънт бизнеса. На
практика те представляват наклонени улеи, които използват земното
притегляне, за да придвижат едно
изделие или даден обем материал от
по-висока към по-ниска точка в пространството.
Магнитните системи включват
група магнити, монтирани към стационарни пластини или други немагнитни плъзгащи елементи. Те са проектирани за пренасяне на магнитни
материали, например метални
стружки и стърготини.
В различни сектори на дистрибуционната дейност, в зависимост от
изискванията на приложението, се
използват още вертикални, дискови,
верижни, модулни, нископрофилни,
линейни валови транспортьори, системи с вградена zero pressure accumulation технология, със сензори за
движение и други традиционни и
иновативни решения.
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фирмена публикация

Нова серия фиброоптични
усилватели от

ifm electronic
Необходимостта от подобряване на
всички възможни нива на автоматизация
неминуемо доведе до създаване на новите
фиброоптични усилватели OCF от ifm
electronic.
С новия корпус получавате множество
удобства за вашето производство и надеждна технология за автоматизация за
всяка промишленост.
Специално разработената продуктова
серия на ifm е предназначена за приложения
с иновативни процеси и системи за управление. Усилвателите OCF са изработени
от висококачествени материали, имат
нов дизайн на корпуса и се отличават с
висока устойчивост на проникване на замърсяване и температура, както и със защита при почистване под високо налягане с
агресивни агенти. Технологията за свързване е със степен на защита IP 68/IP 69K, а
адаптерите за монтаж са от неръждаема
стомана и са специално проектирани за
всяка промишленост.

Какви са предимствата на
новия оптичен сензор?

Перфектният избор за
всяко приложение

Удобни за монтаж и работа
Когато миниатюрни или прозрачни
обекти трябва да бъдат открити в приложения, където пространството е ограничено, най-добрият избор винаги е фиброоптичната технология.
С оптичния сензор OCF тази технология може да се използва дори по-лесно и
надеждно.
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Различните сензорни глави и най-високото качество на предаване с минимални
радиуси и устойчивост на огъване правят
оптичните влакна идеалния избор за всеки
сценарий. Оптичните влакна са издръжливи на различни технологични среди като
химикали или високи температури.
Фиброоптичният усилвател OCF е много
удобен за инсталация – монтира се с помощта на две пружини, които позволяват OCF
да бъде монтиран на DIN шина с една ръка.
Системата fibrelock опростява монтажа
и закрепването на устройството.
Благодарение на автоматичния избор на
оптималния режим на работа и на интелигентните функции за поддръжка, OCF работи винаги надеждно при всички условия и
по този начин допринася за високата производителност и наличност на системата.

• Най-висока производителност във всяко приложение.
• Шест режима на работа и автоматичен избор чрез Smart Mode.
• Два канала: интелигентен и бърз.
• Два превключващи изхода за бързи процеси и диагностика чрез IO-Link.
• Бърза настройка и интуитивна навигация в менюто.
• OLED дисплей, интуитивна работа с 3
бутона и меню с навигация на 10 езика.
• Интелигентна система за закрепване
на влакната.
• Монтаж без инструменти и лесно
свързване на оптичното влакно.
• Интелигентната система за закрепване опростява монтажа.
• Автоматичен избор на правилния режим на работа.
• Полезните функции за поддръжка дават
информация за работата на системата.
• Бърза настройка благодарение на интуитивната навигация в менюто на OLED
дисплея.
• Най-доброто съотношение на пазара
между предлагани възможности, качество и цена.

ифм електроник ЕООД
e-mail: info.bg@ifm.com
www.ifm.com
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Индустриални
роботи
за електронното
производство
Глобалните производители на електронни компоненти и устройства все повече разчитат
на стандартни и колаборативни роботизирани системи, проектирани и конфигурирани
конкретно за нуждите на тази индустрия
По данни на IFR приложенията на промишлените роботи в електронното производство не
само постепенно изравняват тези в автомобилния сектор, но притежават и сериозен
потенциал да ги надминат
Използват се основно два типа роботизирани системи — специализирани модели за прецизни
монтажни приложения в сферата на микроелектрониката и в чисти помещения и роботи
с по-универсално предназначение

П

ромишлените роботи днес намират толкова широко приложение
в електронното производство, че
трудно бихме могли да си го представим без тях. За роботите пионери в индустрията обаче е важало поскоро обратното. На фона на ултрабързите, свръхпрецизни и компактни модерни решения, първите помасови роботизирани системи от
60-те и 70-те години на миналия век
изглеждат излишно огромни, тромави, грубовати и несръчни. Ако трябва да перифразираме известната
поговорка — напомнят на слонове,
които определено нямат място в
„стъкларския магазин“ на електронната индустрия. Ето защо минават
цели десетилетия, преди технологичната еволюция в сегмента да позволи на техните по-компактни наследници да се справят ефективно с
миниатюрните компоненти, фините
процеси и допуските от микро- и
дори наноскалата, характерни за
електрониката.
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През последните години световните производители на електронни
компоненти и устройства все повече разчитат на роботизирани автомати и рамена, десктоп конфигурации и колаборативни системи, специално проектирани за потребностите на отрасъла, а темповете на
възприемането им непрекъснато се
увеличават. По данни на Световната федерация по роботика (IFR), в
наши дни приложенията на промишлените роботи в електронното производство не само постепенно изравняват тези в автомобилния сектор — дългогодишен лидер в класацията на клиентските индустрии (с
малко над една трета от глобалния
пазар за всяка от двете), но притежават и сериозен потенциал да ги
надминат. Маркетинговите анализатори са смели в прогнозите си за
близо 12-процентен ръст на тези
приложения до 2025 г., а наред с броя
на внедрените роботи в електрониката се очаква експоненциално да се
разширява и функционалният им обхват.

Тази високотехнологична индустрия използва основно два типа роботизирани системи. Първите са специализирани модели за прецизни монтажни приложения в сферата на
микроелектрониката, проектирани
обикновено за работа в чисти помещения.
Втората група роботи е с по-универсално предназначение и обхваща
стандартни конфигурации за асемблиране на електронни устройства,
pick-and-place операции и други спомагателни задачи.

Водещи приложения
В първата категория специализирани решения за чисти помещения,
например за нуждите на полупроводниковата индустрия, попадат вакуумните роботи за манипулиране и
обработка на силициеви пластини. Те
имат задачата да манипулират със
субстратите и да ги транспортират между множеството етапи и
работни станции в рамките на производствения процес на полупроводникови компоненти. Комплексни-
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те технически изисквания, на които
тези системи отговарят, ги правят
подходящи за редица сходни приложения като производството на плоски
дисплеи, соларни панели, твърди дискове, наноустройства и микроелектромеханични системи (MEMS).
Чистите стаи са задължително
условие в множество подсегменти
на съвременната електронна промишленост. По своята същност
това са строго изолирани среди, в
които влажността, температурата
и концентрацията на прахови частици във въздуха подлежат на стриктен мониторинг и контрол в рамките на зададени в съответната група стандарти допустими граници.
Високата степен на автоматизация
на процесите в такива приложения
минимизира потребността от оператори хора, които изпълняват различни монтажни и спомагателни
операции.
След автомобилостроенето и
асемблирането на електронни устройства и медицинска електроника,
индустриалните роботи от ново
поколение постепенно си проправят
път и в най-прецизната сред изброените — полупроводниковата индустрия, а днес вече са считани за неин
критичен елемент. Възможностите
за изграждане на цялостни работни
клетки в чистите стаи, работещи
съвместно по един и същи проект,
осигуряват необходимата гъвкавост
на производителите да внедряват
все по-иновативни стратегии за
повишаване на качеството, бързината и прецизността.
Роботите за електронни приложения в чисти помещения изпълняват
най-общо три основни функции —
намаляват оперативните разходи,
подобряват безопасността на работното място и повишават общата производителност. Разнообразните производствени методики,
като атмосферните и вакуумните
процеси, както и приложенията в
агресивни среди (например газови или
плазмени) изискват и съответните
специализирани и високоустойчиви
роботи.
Втората група по-универсални
роботизирани системи в електронното производство е натоварена с
някои по-малко прецизни основни и
спомагателни задачи, например в
асемблирането на електронни устройства. В тази категория попадат
различни стандартни, компактни и
„мини“ модели, делта и SCARA роботи, системи с паралелна кинематика, стационарни, настолни, колаборативни и дори мобилни конфигурации,
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проектирани да работят с максимална точност, минимални загуби, висока скорост и работоспособност и
възможности за изключително бърза
възвръщаемост на инвестицията.
В модерната електронна промишленост роботите намират място
практически във всички подотрасли
и типове производства. Сред основните приложения на роботизираните системи в тази индустрия са
монтажните задачи и затягането на
крепежни елементи, манипулирането
с компоненти и материали, трансферните и pick-and-place операции,
визуалната инспекция и тестовите
процедури, опаковъчните дейности,
обслужването на машини, финото
дозиране на различни субстанции,
отнемането на материал, щамповането, ецването, вмъкването и пресоването на прецизни компоненти и
т. н. Подходящи за работа както в
стандартни, така и в чисти или агресивни среди, роботите значително повишават ефективността на
тези технологични процеси с акцент
върху устойчивото качество, прецизност, надеждност и бързина. Различни високотехнологични решения и
иновации, като системи за машинно
зрение от последно поколение, изкуствен интелект и алгоритми за
машинно самообучение, функции за
интелигентно и автономно управление, свързаност и комуникация, превантивна диагностика и поддръжка,
както и софтуерни платформи за
симулация и офлайн програмиране,
асистират съвременните роботи в

покриването на стандартите на
концепцията за Industry 4.0, пренасяйки електронната индустрия в цифровото бъдеще.

Монтажни и
колаборативни роботи
в електрониката
С напредъка на технологиите и
съгласно закона на Мур електронните устройства стават все по-компактни, а вследствие на това и
техните компоненти подлежат на
непрекъсната миниатюризация. Ето
защо модерните асемблиращи роботи, предназначени за високопрецизни и високоскоростни монтажни
операции с устойчиво качество, стават все по-важни в производството
на печатни платки, компютри, мобилни телефони, дисплеи, медицински компоненти и изделия и други
потребителски и специализирани
електронни устройства. В допълнение към малките размери и изключително тесните допуски при монтаж,
електронните компоненти често са
доста крехки или пък лесно се деформират. Така автоматизирането на
технологичните задачи в това направление се превръща в задължително условие за ефективното им и надеждно изпълнение.
Съвременните монтажни модели
на пазара са способни да захващат,
повдигат и манипулират с висока
повторяемост миниатюрни компоненти с много малко тегло и площ.
Популярни в сегмента са десктоп
конфигурациите, които са гъвкави и
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точни, заемат малко пространство
и могат да работят в труднодостъпни зони.
Специализираните асемблиращи
роботи за електронното производство драстично съкращават работните цикли дори в комплексни и прецизни приложения като монтажа на
компоненти върху дънни платки за
компютърни системи. Намалявайки
времето за изработка, те директно
увеличават производителността в
дългосрочен план.
Друга съществена полза от роботизацията в този подотрасъл е
трайният спад в ценните на крайните потребителски продукти, който
е факт благодарение на значителните икономии от разходи за труд и
производство.
Освен роботизирана система със
съответния контролер, една оптимална конфигурация би включвала
още подходяща инструментална екипировка и надеждни средства за безопасност, които могат да бъдат
закупени както в комплект с робота
от същия производител, така и от
друг доставчик.
В динамичните съвременни монтажни приложения сръчността и
бързината на роботите е от ключово значение за тяхната ефективност и рентабилност, както и за
устойчивото качество на продукцията. Все по-голяма популярност в
асемблирането на електронни устройства набират колаборативните
решения, които могат да извършват
изключително широк набор от задачи с висока повторяемост, включително пробиване, запояване, опаковане, фино дозиране, затягане на монтажни елементи, влагане на компоненти, лепене, запечатване, боядисване, окомплектоване, палетизиране,
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захващане на произволни компоненти от кутия или контейнер (bin
picking), шлифоване, полиране, зачистване, фрезоване, профилно рязане,
измерване, тестване, инспекция,
етикетиране и т. н.
Колаборативните рамена са с олекотена конструкция и стават все
по-лесни за програмиране, особено
чрез модерните напоследък low- и nocode процедури за генериране на програми без кодиране, посредством опростени графични интерфейси по подобие на мобилните приложения. В
допълнение тези системи стават и
все по-достъпни в ценови план не
само за големите, но и за малките и
средни предприятия. Един средностатистически кобот, внедрен в цех за
производство на електронни компоненти и изделия, може да се изплати
за по-малко от година.
Основни предимства на колаборативните роботи, освен високата им
степен на безопасност в споделени
с оператори работни приложения, са
тяхната гъвкавост, прецизност и
производителност в комбинация с
лесното им инсталиране и въвеждане в експлоатация и възможностите
за монтаж на мобилни платформи.

Пазарни тенденции
С множеството негативни ефекти върху веригите на доставките в
електронната индустрия вследствие на пандемията, много компании насочват фокуса си към роботизация на технологичните процеси,
която да компенсира новите социално-икономически предизвикателства
наред с традиционни проблеми в
бранша като липсата на квалифицирани кадри, приложенията с множество повторяеми задачи и тези с
недостатъчна степен на ергономич-

ност. Според пазарните проучвания,
през последните години значително
е нараснал броят на внедрените роботи в производството на потребителски и фиброоптични електронни устройства, полупроводникови
прибори и промишлена електроника.
Същевременно се увеличава търсенето на усъвършенствани решения за
автоматизация като роботизирани
рамена с интелигентни сензорни
технологии, системи с изкуствен интелект и алгоритми за машинно самообучение и др.
Сред водещите тенденции при
специализираните роботи за електронната индустрия, която маркетинговите експерти отличават, са
улесненото управление и програмиране, нарастващата гъвкавост и
бързина, както и навлизането на
роботизираните системи в набиращите популярност производствени
стратегии с голям асортимент и
малък (дори единичен) обем на партидите, характерни за Industry 4.0.
Първите системи, използвани за
такива приложения, бяха тясно специализирани за извършването на даден процес роботи, чието последващо препрограмиране за други задачи
се оказваше сложно и трудоемко. Все
по-масови днес стават свързаните
интелигентни роботизирани платформи, които позволяват сравнително лесно преминаване от един тип
дейност към друга благодарение на
опростения си програмен интерфейс,
включващ множество предварително зададени програми, функции и избори на крайни манипулатори за
типични приложения в електронното производство.
Все по-масовото използване на
роботи в различни производствени
сегменти допълнително подчертава
необходимостта от снижаване на
прага на компетентностите и квалификацията, необходими за инсталиране, програмиране и въвеждане в
експлоатация на роботите с цел
разкриване на по-голям потенциал за
повишаване на производителността. В отговор на това търсене на
пазара се налага цяло поколение колаборативни системи с интелигентни
платформи за машинно зрение, които се отличават с усъвършенствани функции и интерфейси за програмиране без код или специален патентован език, както и такива с обща
интегрирана среда за разработка и
програмна екосистема, позволяваща
бърз и лесен избор от предефинирани основни и спомагателни компоненти за проектиране на стандартни и
специализирани конфигурации.
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Цангови
патронници
Цангите и цанговите патронници са неизменна част от множество модерни машинни
конфигурации, включително такива за металообработка с цифрово програмно управление
На пазара се предлага широка гама от модели, които се отличават с възможности за бързо
закрепване, самоцентриране, защита от разхлабване и стабилно затягане
Стандартните цангови патронници са предназначени за закрепване на металообработващи
инструменти, прътов материал, тръбни заготовки или кухи и плътни детайли с цилиндрична, квадратна или шестоъгълна форма

Ц

ангите и цанговите патронници са неизменна част от множество
модерни машинни конфигурации,
включително такива за металообработка с цифрово програмно управление и автоматизирани решения, но
сякаш рядко им се отделя необходимото внимание, когато се коментират добрите практики, новостите
и тенденциите при закрепващите
системи за инструментална екипировка и прътов материал за обработка.
За разлика от другите типове
държачи, които фиксират чрез затягащи скоби например, цанговите
патронници оказват равномерен
натиск около обекта посредством
заострения си дизайн и вътрешната
си цилиндрична повърхност в затворено положение. Тази конструкция
осигурява висока точност и стабилност при закрепване благодарение на
прецизното подравняване и статичните сили на триене.
Стандарт в практиката са т.
нар. ER цангови патронници, които
обикновено се предлагат във варианти от ER-8 до ER-50, а всеки размер показва максималния конусен диаметър на устройството в милиметри. Редица глобални производители на инструменти разработват
серии от модулни решения с различ-
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ни опашки и конусни системи за
присъединяване, включително с вградени цанги, специално проектирани
за монтаж на цангови патронници
тип ER.
Макар тези приспособления далеч
да не са универсално решение за всяко приложение, на пазара се предлага
изключително широка гама от модели, които се отличават с възможности за бързо закрепване, самоцентриране, защита от разхлабване и

стабилно затягане по време на експлоатация.

Приложения в
съвременната
металообработка
В модерната металообработка се
използва богат асортимент от цангови патронници с разнообразни конструкции и различен капацитет на
захващане. Стандартните модели са
предназначени за закрепване на ци-
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линдрични детайли като прътов
материал и обработващи инструменти, но производителите предлагат и цанги в специално изпълнение с
шестоъгълна, квадратна или друга
форма на вътрешната захващаща
повърхност за различни специфични
задачи и инструменти. Масово използвани са т. нар. „меки“ цангови
патронници тип E за специални приложения (предшественици на тип
ER), както и по-универсалните версии
със стъпално присъединяване за поголеми диаметри.
Тези устройства намират широко приложение и в обработката с
цифрово програмно управление. Те се
монтират към работния край на
шпиндела на CNC стругове и други
обработващи конфигурации с ЦПУ по
същия начин както тричелюстните
системи, като използват съществуващия хидравличен цилиндър на машината за задвижване. Монтажът
на цангов патронник обикновено
изисква монтирането на междинен
адаптер между приспособлението и
машината за компенсиране на
несъответствията в резбата и позицията. Адаптерите се изработват специално за конкретната конфигурация от машина и патронник и
обикновено влизат в цената на са-
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мото затягащо устройство.
Цанговите патронници поначало
са разработени за улесняване на обработката на по-малки детайли,
макар на пазара днес да се предлагат
версии за диаметри от порядъка на
15 см. Най-популярни все пак остават вариантите за диаметри под
7 см, тъй като в този диапазон от
размери използването на цангов патронник осигурява най-много ползи.
Ето защо голяма част от производителите на стругове и друго металообработващо оборудване предлагат машините си с фабрично вграден цангов патронник като стандартно затягащо приспособление.
Най-очевидното предимство при
обработка на детайли в диапазона е
допълнителният луфт между инструмента и държача, осигурен от опростената форма на цанговия патронник и намаления диаметър на носовата част. Този дизайн позволява
обработката да се извършва в поголяма близост до патронника, осигурявайки допълнителна здравина и
устойчивост и следователно – попрецизна финишна обработка. За
сравнение, един тричелюстен патронник с голям диаметър традиционно би изисквал изместване на детайла по-дълбоко в работната зона, кое-

то увеличава риска от отклонения.
Цанговите патронници са често
предпочитан избор за по-малки диаметри и поради по-малкото си тегло и симетричните си геометрии,
които правят възможна работата
им при много по-високи ротационни
скорости от конвенционалните затягащи приспособления. На практика те по-слабо се влияят от центробежните сили и осигуряват по-висока стабилност на закрепване в целия
диапазон на високоскоростната обработка.
Една от основните разлики между цанговите и тричелюстните патронници най-отчетливо се проявява
в контактната зона с детайла. Челюстният патронник обикновено
осигурява три точки на контакт –
по една за всяка челюст. Комбинацията от патронник и цанга гарантира 360-градусова опора на инструмента или прътовия материал. Тази
допълнителна контактна площ намалява риска от разхлабване и изплъзване, което е ключово при обработката на тръби и тънкостенни кухи
детайли. Равномерното разпределяне на силата на захващане по цялата
обиколка на детайла допълнително
редуцира опасността от прищипване и смачкване.
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При подаването на прътов материал цанговите патронници осигуряват и допълнителни предимства
като намалени вибрации и по-бързо
захващане и освобождаване на заготовката. Това ги прави предпочитано решение за такива приложения.
Тук отново 360-градусовото затягане играе съществена роля за прецизното центриране при последващи
захващания с напредъка на обработката в концентрични конфигурации.
По-бързата настройка и подобрената прецизност, елиминираща необходимостта от пробиване на меки
челюстни захващащи приспособления на място, както и наличието на
различни стандартни дизайни за цилиндрични, квадратни и шестоъгълни инструменти и детайли, правят
цанговите патронници ключов елемент на съвременната високопроизводителна металообработка.

Специални дизайни
Достъпни са и т. нар. разширяеми
патронници за захващане на вътрешните диаметри на заготовките,
подходящи за размери от порядъка на
5 – 6 мм. Закрепването на детайли
с нестандартна форма/профил и
струговането извън центъра са сред

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2022

по-специализираните приложения,
които могат лесно да се обезпечат
с персонализирани цанги.
Все по-популярни стават нископрофилните цангови патронници за машини с ЦПУ. Те се отличават с опростена форма и използването на традиционни цанги от пружинен тип.
Закрепващите конфигурации от този
вид изискват прецизно напасване на
отвора на патронника с размера на
инструмента или детайла, за да се
гарантират оптимална прецизност
и стабилност на затягане. Монтажът на пружинната цанга в нископрофилен патронник се допълва от
нарязването на резба в приспособлението и зацепване на ключа с шпонковия канал на цангата. Патронниците
от този сегмент се предлагат както във версии за изтегляне с противоналягане (pullback), така и в такива
с „мъртва дължина“ (deadlenght).
Голяма популярност през последните години придобиват и специализираните модели за бърза подмяна с
„quick change“ технология. Това е
факт вследствие на Industry 4.0 тенденцията за изработка на изделия в
малки и единични партиди, които
оптимално да съответстват на
динамичното пазарно търсене. Дни-

те, в които дадена машина се използваше само за производството на
един тип изделие в големи количества, отдавна са в миналото.
Възможностите за бърза пренастройка и смяна на предназначението
на машината, инструмента и работната станция стават все по-важни
в модерната металообработка. Специализираните цангови патронници
за бърза подмяна на инструменталната екипировка или заготовката са
в отговор именно на този нов стремеж към максимална гъвкавост и
адаптивност в производството на
метални изделия. Те осигуряват множество предимства пред конвенционалните приспособления в допълнение към улеснения и по-кратък по
времетраене монтаж. Специален
монтажен инструмент притиска
задния край на цангата, така че да
може да се въведе в патронника. При
разширяване цангата се заключва на
място чрез подравняване на комбинация от кука и жлеб. Тъй като всеки
сегмент на патронника е отделен
от останалите, обикновено посредством разделител от вулканизиран
каучук, а цялото устройство се инсталира наведнъж, захващащите
системи с технология за бърза под-
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мяна позволяват обработка при изключително малки диаметри от порядъка на 1,5 мм.
Този иновативен дизайн прави
възможно паралелното захващане на
детайла в цялата контактна зона на
затягане, което се явява предимство
пред пружинните цанги, където отделните сегменти могат да застанат в ъглова позиция помежду си при
компресиране. Интересно е, че освен
за малки диаметри, това прави патронниците от сегмента подходящи
и за такива с големи обиколки, а също
за захващане през рамо на щифтове,
крепежни елементи и др. Не на последно място, цанговите патронници
с „quick change“ технология традиционно се отличават от останалите
със значително по-малката си дължина. Това позволява оптимално оползотворяване на работната зона, което се оказва изключително ценно
при по-малки машини с ограничен капацитет за обработка по вертикалната ос. Намалената дължина способства и за поддържане на обработвания детайл в по-голяма близост до
шпинделните лагери на машината,
което увеличава точността и намалява вибрациите.

Избор на решение и
поддръжка
Изборът на подходящ цангов патронник за дадено приложение включва идентифициране на размера на
носовия край на шпиндела на маши-
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ната, на която приспособлението ще
бъде монтирано. Работните върхове на шпинделите при струговете и
друго металообработващо оборудване с ЦПУ обикновено покриват
изискванията на действащите стандарти в тази област, които стриктно регулират параметрите на
присъединителните зони. Следващата стъпка в процеса е да се определи необходимият капацитет на патронника според размера на инструментите, детайлите и прътовите
заготовки, които ще се закрепват.
При подаване на прътов материал се
препоръчва да се напасне точно или
малко да се надвиши диаметърът на
отвора на присъединителната
тръба на шпиндела.
Изборът допълнително се стеснява посредством отчитане на специфичните функции и работни параметри на отделните дизайни, включително технологиите за изтегляне
или монтаж с „мъртва дължина“, размерите на външните хлабини, възможностите за работа във високоскоростен режим, както и необходимото време за инсталиране на патронника.
Когато е избран подходящ модел
за конкретната машина, приложение
и инструмент/детайл, той гарантира рентабилно и високоефективно
закрепване и обработка както на
традиционните за този тип системи заготовки с малки диаметри под
7 см, така и на по-големи. Тъй като

цанговите патронници са предпочитан избор за обработване на прътов
материал в конфигурации, оборудвани със специален инструментален
магазин за целта, обикновено дизайнът им е съобразен с изискванията на високоскоростната обработка и приложенията в лек режим.
На практика цангата осигурява
клиново присъединяване между държача и режещия инструмент, което
означава, че тя е основното приспособление, отговорно за качеството
на затягане. Посредством захващане
и позициониране на инструмента,
цангата определя както затягащата
сила, така и страничното изместване (биене) при обработка. Ето защо
изборът на подходящ цангов патронник е ключов за успешната и ефективна обработка на детайли с високо
качество. Освен от правилно решение, този процес зависи и от неговата адекватна поддръжка.
Един от най-простите съвети,
които експертите дават в тази
посока, касае често пренебрегван
аспект от обслужването на закрепващите системи, а именно почистването. Преди опаковане и изпращане към клиента, в заводски условия, готовите цангови патронници
се покриват с дебел маслен слой с
антикорозионна защита. Това отлично ги предпазва от ръжда, но при
експлоатацията им без допълнителна поддръжка може да влоши работните им характеристики. Реално
масленият слой повлиява негативно
захващането и може да доведе до
странично изместване на инструмента или детайла, особено при повисоки скорости. Ето защо специалистите препоръчват преди първоначален монтаж, както и при последващо обслужване, цанговите патронници да бъдат обработвани с
почистващо масло и избърсвани.
При по-продължителна употреба
върху заострените участъци на тези
приспособления често се отлагат
различни натрупвания, които могат
да навлязат в държача и да причинят
допълнителни проблеми като попадане в кухината на цангата на част от
материала на заготовката, замърсена смазочно-охлаждаща течност или
дори изгаряне на остатъчния маслен
слой по повърхността на цанговото
приспособление.
Почистването на такива натрупвания се препоръчва да е регулярно,
но в никакъв случай да не се извършва
посредством агресивни методи, допускащи отнемане на материал от
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машини
цангата. За целта обикновено се
използват месингови четки със или
без допълнителен почистващ агент,
които лесно и бързо отстраняват
замърсяванията, без да повреждат
приспособлението. Ако почистването по този начин се окаже неефективно, специалистите съветват да
се подмени цанговият патронник,
тъй като последващата работа с
него е възможно да влоши драстично качеството на обработката.
Вътрешността на цангата също
е добре редовно да се почиства, като
подходящи за целта са специалните
масла за такава цел, които се предлагат на пазара. Следва визуална
инспекция на системата за остатъчни натрупвания или повреди по материала, преди тя да се върне обратно в експлоатация. Не на последно
място, ключово е почистването и на
процепите в приспособлението, които позволяват неговото свиване и
плътно обхващане на инструмента
или заготовката. Всякакви замърсявания, попаднали в тези канали, биха
компрометирали ефективността на
закрепване, намалявайки силата на
захващане и увеличавайки риска от
странично изместване. За почистване на тези зони традиционно се използва специално тънко метално или
пластмасово острие.
Регулярната инспекция на цанговите патронници, дори без видими следи от натупвания, е важна, тъй като
би могла да открие различни проблеми като вдлъбнатини около носа на
цангата, вследствие например на
неправилен монтаж. Подобни повреди по закрепващата система често
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я правят неизползваема.
Други белези на неправилна експлоатация са дълбоките канали около
измервателната скала на цангата,
които индикират, че инструментите не се влагат до минималната
изисквана дълбочина за захващане. В
случай че инспекцията на патронника покаже, че той е загубил от своята кръглост – във вътрешния отвор
или външния профил, или пък следи от
изгаряния, това недвусмислено означава, че е време за неговата подмяна с нов.
След почистване и оглед на системата, следващата важна стъпка е
правилното асемблиране на държача.
В различни практически сценарии се
наблюдава влошена работа на машината, дори при правилно избран и
съобразен с приложението цангов
патронник. Сред типичните грешки
в процеса на монтаж е неправилното позициониране на цангата спрямо гайката. Възможно е например
първо да се постави държачът и след
това гайката да се затегне, което
би било неправилно. Необходимо е
първо цангата да бъде поставена в
гайката, след това инструментът
да се въведе в отвора й и чак тогава
приспособлението да се затегне.
Друг често срещан проблем е недостатъчно дълбокото въвеждане на
инструмента в цангата. За всеки
модел производителите указват
минимална дълбочина на поставяне,
за да се избегнат допълнителни проблеми. По-плиткото позициониране
обикновено води до странично изместване/биене на инструмента при
обработка, а цангата се деформира.

До влошена работа може да се стигне и при прекомерно затягане на гайката, което също деформира цангата и компрометира ефективната
работа на патронника.
Почистването на системата
включва не само цангата, но и гайката и държача. Препоръчително е редовното външно омасляване на цангата с достатъчно, но не прекалено
количество защитно масло, за да не
се стигне до обратен ефект. Целта
е единствено намаляване на триенето между цангата и държача при
поставяне, но не и допускане на приплъзване вследствие наличието на
твърде много флуид. При правилно
омасляване гайката може да се затегне достатъчно, плътно намествайки цангата във вътрешността на държача и по-близо до центъра. Така се повишава стабилността
на обработка и се намаляват вибрациите, а захватът е много по-здрав.
Препоръчително е да се използват
поне 2/3 от захващата зона на цангата. При по-малка от препоръчителната повърхност на захващане е
налице недостатъчна сила на затягане.
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Еластични
съединители за
предаване
на движение
Еластичните съединители са подвижни съединители, които облекчават динамичното натоварване и демпферират колебанията в движението
В приложения със сервоуправление се използват съединители, за да свържат високопрецизни, високоскоростни задвижвания към чувствителни товари
При еластичните съединители с еластомерен елемент той играе важна роля за намаляване
на вибрациите и предаване на въртящия момент

Д

оказан способ за предаване на
въртящия момент между два вала в
практиката е използването на съединители, които свързват краищата на валовете. Обикновено конструкцията им се състои от два диска,
поставени в краищата на валовете,
а съединяването помежду им се реализира по различни начини в зависимост от особеностите на приложението. Необходимостта от съединяване на валовете произтича от
това, че почти всички машини и работни механизми се състоят от
отделни възли. В най-честия случай
на приложение на съединителите
това са двигател, редуктор, работен механизъм. Съединителите служат, за да осъществят кинематичната и силовата връзка между тях.
В много случаи обаче специфични
типове съединители могат да изпълняват и допълнителни функции,
като например да компенсират неточността при разположението на
осите на валовете, т.е. несъосност,
осово изместване λ, ъглово изместване; да смекчават резките колебания в натоварването, сътресения
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и удари, възникващи при предаване на
въртеливото движение от единия
вал на другия; да предпазват работния механизъм от непредвидени претоварвания.

Функционални
характеристики и
приложения
В зависимост от функционалното
си предназначение съединителите се
разделят на постоянни, осигуряващи
постоянно съединяване на двата
вала в процеса на експлоатация, уп-

равляеми, позволяващи прекъсване
или осъществяване на връзката между валовете пo време на работа, и
самоуправляеми, позволяващи зацепване и отцепване на валовете автоматично при изменение на режима на
работа. В зависимост от конструкцията постоянните съединители се
разделят на неподвижни, позволяващи свързване на съосни валове, и
подвижни, предназначени за свързване на валове с неголеми линейни и
осови измествания вследствие на
неточност на изработката, непра-
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вилен монтаж и еластични деформации на валовете.
Еластичните съединители са подвижни съединители. Тяхното предназначение е да облекчат динамичното натоварване и да демпферират
колебанията във въртящия момент,
а също така до определена степен
те компенсират неточностите във
взаимното разположение на валовете. По този начин те осигуряват
буферна връзка, която е проектирана така, че да се повреди, преди да
настъпи повреда в редуктора. Въпреки че съединителите могат да компенсират известно несъответствие в осите, не трябва да се използват като извинение за лошо
подравняване на валовете по ос или
отсъствие на обслужване. Прекомерно голямата несъосност при съединители може да доведе до упражняване на прекомерна сила върху двигателя или задвижвания товар. Това
може да доведе до повреда на други
компоненти или до вибрации. Те могат да поемат несъответствие
между валовете от порядъка на 0,5
градуса ъглово отклонение и 5 mm
аксиално отклонение.
Еластичните съединители може
също така да предпазят монтажната конструкция на електромотора,
като позволяват контролирано движение на мотора с изолиране на вибрациите и спомагат за компенсиране на несъосността на задвижващия
вал, предизвикана от товара.
В зависимост от материала на
еластичния елемент еластичните
съединители се поделят на два основни вида – съединители с неметални
еластични елементи и такива с метални еластични елементи. В случаи
на динамично натоварване в кинематичната верига при тръгване, спиране и обръщане на посоката на движение на задвижванията се наблюда-
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ват хлабини. Еластичните съединители спомагат за елиминиране на
риска от колебания и повреда, като
абсорбират ударните натоварвания
и погасяват трептенията. Това причинява временно акумулиране на механичната енергия, генерирана от
удара или колебанията, в еластичния
елемент на съединителя.

Прецизно предаване на
въртящия момент
В приложения със сервозадвижвания съединители обикновено
свързват високопрецизни, високоскоростни задвижвания към чувствителни товари. Съединителите трябва да имат висока коравина на усукване, нулева хлабина и способност за
компенсиране на несъосност при
същевременно поддържане на предаваните обороти в минута. Скорошни подобрения в технологиите за
сервомотори увеличиха честотата
на реакция по отношение на скоростта, но когато е налице повишено
усилване, особено когато се използват дискови или силфонни съединители, възникват вибрации.
Когато ротационна ос трябва да
следва предварително определен
профил на движение, за да достигне
или поддържа точна позиция, скорост
или въртящ момент, сервосистемата със затворен контур често е найдобрият избор. Енкодер, монтиран
към задвижването или директно
върху оста, осигурява обратна
връзка, като предоставя информация
относно действителното състояние на системата (позиция, скорост
или въртящ момент). Тази стойност
се сравнява с целевото състояние и
контролер издава команди за коригиране на грешки в параметрите. В
една идеална система управлението
ще бъде напълно точно и ще работи
мигновено, а целевата стойност на

параметрите на движението ще
бъде постигната без превишаване,
трептене или удължено време за
установяване.
Но в реалните приложения това
рядко се случва и контурите със сервоуправление трябва да бъдат настроени, за да се сведе до минимум
грешката между зададените и действителните стойности. Когато
целта на настройката е да се сведе
до минимум грешката в позицията,
един нежелан резултат може да бъде
непрекъснато колебание на системата под и над предварително зададената стойност в много малки граници, като се стреми да достигне и
да се установи в целевата позиция.
Тези колебания са известни като
„лов“ (hunting).
Един от начините за намаляване
на колебанията е чрез много точно
настройване. Ако сервозадвижващата система е настроена прецизно,
но все още се наблюдават колебания
в установяването на позицията,
машинните проектанти се справят
с проблема, като използват други
методи за подобряване на точността на позициониране и времето за
установяване. Един такъв надежден
метод е интегрирането на съединител, който се характеризира с добър
показател за коравина на усукване и
способност да погасява вибрации. За
справяне с колебанията и поддържане на върхова производителност на
едно сервозадвижване са разработени антивибрационни еластични съединители със специална конструкция,
които осигуряват погасяване на вибрациите, като същевременно поддържат висока коравина на усукване.
За изработването на дисковете на
такива съединители се използва алуминий, а еластичният елемент е от
специален вибропогасяващ каучук
(FKM). Получената конструкция по-
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зволява оптимална устойчивост на
усукване и амортизация. Съединителите с тези характеристики подобряват точността на позициониране и повторяемостта и намаляват
грешката в действителното положение на оста.
Тази конструкция на съединителя
осигурява работа при по-високи честоти, като поглъща генерираните
вибрации и същевременно поддържа
високо ниво на точност. В сравнение с дисковите съединители, антивибрационните с еластичен елемент от каучук многократно потискат колебанията и подобряват сервоусилването, като същевременно
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съкращават времето за стабилизиране.

Еластични съединители с
висока надеждност
Еластомерните съединители са
форма на еластични съединители,
чийто еластичен елемент е изработен от еластомерен полимер, за да
подпомогне предаването на въртящ
момент. Еластомерните съединители се проектират така, че еластичният материал е предвиден да се
износи преди металните компоненти на задвижването. Това не само
спестява време и пари за поддръжка,
но също така означава, че такива

съединители не изискват смазване
под никаква форма.
Палцовите съединители с еластомерна вложка имат общо предназначение и се състоят от еластомерен
елемент, притиснат между две метални главини с челюсти, една към
друга. Еластомерната вложка действа като амортисьор за съединителя и помага за намаляване на вибрациите и в някои приложения служи
като електрическа изолация. Палцовите съединители се считат за безопасни, защото ако еластомерният
елемент се повреди, челюстите на
двете главини ще се зацепят и ще
продължат да предават въртящия
момент безопасно. Това ще намали
производителността на съединителя, но ще предотврати повреда на
машината и ще даде време на инженерите да изключат системата.
Еластичният съединител с торообразен еластичен елемент се
състои от два диска, еластичен торообразен кожух и два пръстена, които свързват кожуха с двата диска.
Този съединител може да компенсира значителни осеви, радиални и ъглови неточности, има проста конструкция, лесен монтаж и висока надеждност.
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Осветление в
чисти помещения
Първата стъпка от процеса на избор на осветително решение за дадено чисто помещение
е да се определи ISO класификацията
Независимо от индустрията, всяка осветителна система за чисти помещения трябва на
практика да не се нуждае от поддръжка и да предоставя правилното ниво на осветеност
Предлагат се три основни типа осветители за чисти помещения, които позволяват максимално оползотворяване на пространството

С

пецифицирането на осветителни системи за чисти помещения
изисква отчитането на съображения отвъд възможностите за пестене на енергия и разходи за поддръжка. Въпреки че осветлението за
чисти помещения трябва да бъде
енергийноефективно и да осигурява
необходимото ниво на осветяване
за конкретната дейност, от съществено значение е то да е координирано със системите за подаване
на въздух по такъв начин, че рисковете от замърсяване да бъдат сведени до минимум.
Първата стъпка от процеса на
избор на осветително решение за
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дадено чисто помещение е да се
определи ISO класификацията. Колкото по-висока е тя, толкова по-голям
е допустимият брой на частиците
в контролираната среда. Това означава, че ще има по-малък брой въздушни филтри, заемащи пространство
на тавана. В най-строгите случаи
целият таван трябва да бъде покрит
с филтри, за да се осигури абсолютният минимум на количеството частици в работната среда.

Предизвикателствата на
вентилационните
системи
Всичко в едно чисто помещение,
включително осветителните тела,
е проектирано така, че да се гаран-

тира успешна филтрация на въздуха
и да се поддържа ламинарен въздушен
поток в среда без замърсяване. В
зависимост от функцията на контролираната среда в чистите помещения се използват или HEPA, или
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сификации ISO 5 и ISO 4. Тези осветители се монтират на мрежа с ширина 5 см на тавана и са подходящи
както за самостоятелна инсталация,
така и за монтаж в непрекъснат ред.
Аеродинамичната форма на капковидния осветител свежда до минимум нарушенията на ламинарния
въздушен поток.

Постигане на
качествена осветеност

ULPA филтри. Тези системи за филтриране на въздуха обикновено са
скъпоструващ компонент и са сред
първите фактори, които се разглеждат при изграждането на едно чисто помещение. Те заемат по-голямата част от пространството на
тавана, което създава истинско предизвикателство за осветяването на
помещението.
Необходими са часове задълбочено
проучване и проектиране, за да се
създадат осветители за чисти помещения, които поддържат целостта на пространството и работят
ефективно със системата за отопление, вентилация и климатизация.
Независимо от индустрията, всяка
осветителна система за чисти помещения трябва на практика да не
се нуждае от поддръжка и да предоставя правилното ниво на осветеност.

Видове осветители
Необходимостта от множество
въздушни филтри в чистите помещения оставя минимално свободно
пространство за осветители. Предлагат се три основни типа осветители за чисти помещения, които позволяват максимално оползотворяване на пространството – за вграден
монтаж в окачени тавани, за повърхностен монтаж и капковидни осветители за повърхностен монтаж.
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Осветителите за вграждане в
окачен таван са идеални за чисти
помещения с класификация ISO 8 до
ISO 5, защото те разполагат с достатъчно пространство на тавана и
във вентилационната система.
Въпреки че помещенията с класификация ISO 8 и ISO 7 са с повече пространство във вентилационната
система, отколкото тези с класификация ISO 6 или ISO 5, осветителите
за вграждане в окачен таван могат
да бъдат използвани във всички тези
случаи. В средите с такива класификации обикновено се извършва асемблиране на електронни компоненти,
преработка на фармацевтични продукти, производство на полупроводникови компоненти и лабораторен
анализ на химикали.
За по-взискателни среди – тези с
класификация ISO 3 и ISO 4, се препоръчват осветители за повърхностен монтаж под равнината на тавана. Тъй като се изисква високо ниво
на филтриране на въздуха, обикновено няма достатъчно място във вентилационното пространство за
вграждане на осветители. Поради
това осветителите за повърхностен монтаж са особено ефективни
в подобни случаи.
Капковидните осветители за
повърхностен монтаж са подходящи
за контролирани среди с отворен
дизайн и умерено взискателните кла-

При избора на осветителни решения за чисти помещения, освен за
подходящите за всяка ISO класификация видове осветители, е необходима информираност и за това кои са
най-важните технически спецификации. Тяхното добро разбиране ще
спомогне за идентифициране на найефективното решение, което изисква възможно най-малко обслужване и
поддръжка.
В повечето случаи в чистите помещения се произвеждат и/или изпитват малки предмети. Осветителите трябва да предоставят високо ниво на осветеност, така че служителите да разполагат с достатъчно светлина при внимателното
манипулиране с малките компоненти. Нивата на осветеност могат да
варират в зависимост от различните зони в рамките на чистото помещение, поради което е важно при
специфициране да се разгледа всяка
една от тях и да се определи необходимото ниво на осветеност за всяка отделна задача.
Целта при специфициране на осветители е да се избере най-малкият
брой осветители, които могат да
предоставят необходимата осветеност в чистото помещение. Ограничаването на броя осветители допринася за редуциране на нужните
дейности по поддръжка. Често производителите на осветителни системи могат да помогнат при определянето на необходимия брой осветители за конкретното пространство на база плана на чистото помещение.
Друга важна особеност – повърхностите в повечето чисти помещения обикновено са силно отразяващи.
Поради тази причина осветителите
трябва да генерират светлина с
достатъчен интензитет, която
обаче да не води до отблясъци.
Корпусите на осветителите
трябва да бъдат изработени от
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материали като алуминий, въглеродна стомана или неръждаема стомана. Тези материали спомагат за елиминиране на риска от замърсяване и
са устойчиви на процедури по щателно почистване. Осветителите
трябва да бъдат със заварена или
плътно уплътнена конструкция, за
да се предотврати преминаването
на частици между корпуса и заобикалящата го среда. Това минимизира риска от събиране на прах в осветителя.
Оптичните компоненти на осветителите трябва да са с гладка
външна повърхност, което означава, че решенията с призми трябва
да бъдат обърнати, така че призмите да са от вътрешната страна.
Това улеснява почистването на осветителите и създава по-малко
възможности за натрупване на
замърсявания. На пазара се предлага богата гама от лещи и дифузори
за всяка една ISO класификация. Акрилните лещи понастоящем са найразпространени, защото са най-издръжливи. Лещите за чистите помещения в микроелектронната индустрия могат да бъдат конструи-
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рани с радиочестотни филтри, за да
не се компрометират електронните компоненти.

Напредъкът в
осветлението за чисти
помещения
Непрекъснатите технологични
иновации обуславят динамичния и
променлив характер на индустрията
за оборудване за чисти помещения.
Изискванията в производствената
дейност и нормативните изисквания
стават все по-строги. Отчитайки
тези фактори и настоящия фокус
върху енергийните спестявания и
опазването на околната среда, във
все повече функциониращи чисти помещения се изпълняват проекти за
ретрофит и реновация на осветлението. Светодиодните осветители
отдавна замениха флуоресцентните,
тъй като не само че имат по-дълъг
експлоатационен живот, но и изразходват по-малко мощност. По този
начин те предлагат възможност и
за енергийни спестявания, и за редуциране на дейностите по поддръжка.
Системата за управление на осветлението може да бъде проекти-

рана така, че да отговори на индивидуални изисквания и бюджети.
Ръчното управление от вътрешността на чистото помещение е
свързано с възможността екипираните за целта оператори да не
трябва да напускат пространството, за да включат осветлението.
Тук ефективно и издръжливо решение са пиезопревключвателите, които могат да са с напълно затворена и компактна конструкция с
нисък капацитет за задържане на
прах.
Осветлението може да се управлява и чрез система за контролиране на условията в чистото помещение, която да предлага възможност
за автоматизирано регулиране на
осветлението през денонощието
или спрямо работните смени.
Автоматизираното управление
чрез система с пасивен инфрачервен
сензор за засичане на движение може
да гарантира, че не се изразходва
излишна енергия, когато в чистото
помещение няма никой, като същевременно се осигуряват неизменно
необходимите на операторите нива
на осветеност.
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Aimtec ïðåäëàãà íîâè ïîïúëíåíèÿ
êúì ñâîÿòà Òåëåêîì ëèíèÿ

Aimtec ïðåäñòàâÿ íîâè íèñêîïðîôèëíè DC/DC
çàõðàíâàíèÿ ñ îòâîðåíà êóòèÿ è ìîùíîñòè îò 3
äî 100 W (AM3GO-NZ, AM6GO-NZ, AM10SBO-NZ,
AM30SBO-NZ, AM100EBO-NZ) è ïîäõîäÿùè çà êàáåëíî è áåçæè÷íî òåëåêîìóíèêàöèîííî îáîðóäâàíå ñ âèñîêè èçèñêâàíèÿ êúì èçîëàöèîííîòî íàïðåæåíèå è çà íàìàëåíà êîíñóìèðàíà ìîùíîñò, îòãîâàðÿùè íà ñòàíäàðò DOSA çà ðàçïîëîæåíèå íà
êðàêàòà, êîåòî ãè ïðàâè ëåñíè çà äèðåêòåí ìîíòàæ è ïóñêàíå â ðàáîòà (plug and play).
Ñ öåë îñèãóðÿâàíå íà áåçîïàñíîñò è ïðîèçâîäèòåëíîñò, òåçè ïðîäóêòè ñà ïðîåêòèðàíè äà îòãîâàðÿò íà ñòàíäàðòà IEC/EN/UL62368-1. Êîíñóìèðàíàòà åíåðãèÿ áåç òîâàð å äî 20 mA çà AM100EBO-NZ, êîåòî ãè
ïðàâè ïîäõîäÿùè çà IoT óñòðîéñòâà ñ áàòåðèéíî çàõðàíâàíå. Òîâà ñúùî
ñïîìàãà çà èãíîðèðàíå íà îïàñåíèÿòà îòíîñíî åíåðãèéíè çàãóáè è âúãëåðîäíè åìèñèè â òåëåêîìóíèêàöèîííàòà èíäóñòðèÿ.
Íîâèòå çàõðàíâàíèÿ èìàò øèðîê âõîäåí äèàïàçîí îò 36 äî 75 VDC è
âàðèàíòè íà èçõîä îò 5 äî 28 VDC ñ äî 95% òèïè÷íà åôåêòèâíîñò â ðàçëè÷íè êîðïóñè. Ñúîòâåòñòâàùèÿò íà ñòàíäàðò DOSA êîðïóñ ñ îòâîðåíà êóòèÿ ñå îòëè÷àâà ñ íèñúê ïðîôèë è ñòàíäàðòèçèðàíî ðàçïîëîæåíèå
íà êðàêàòà è å ïîäõîäÿù çà ïðèëîæåíèÿ â îãðàíè÷åíî ïðîñòðàíñòâî.
AM100EBO-NZ çàåìà ñàìî 54x22 mm ïëîù íà ïëàòêàòà, à ïëîñêèÿò òðàíñôîðìàòîð ñïîìàãà çà ïîñòèãàíå íà íèñúê ïðîôèë è ïðèëîæåíèå â êðàéíè
óñòðîéñòâà, êîèòî èìàò ïðîñâåò äî 10 mm âúâ âèñî÷èíà.
Ñåðèÿòà ïðèòåæàâà ìíîæåñòâî ôóíêöèè è çàùèòè - îò ïîíèæåíî âõîäíî íàïðåæåíèå, îò ïðåíàïðåæåíèå íà èçõîäà, îò êúñî ñúåäèíåíèå, îò
ñâðúõòîê è çàùèòà îò ïðåãðÿâàíå. Äèñòàíöèîííîòî óïðàâëåíèå çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå äàâà âúçìîæíîñò çà ïðåêúñâàíå íà çàõðàíâàíåòî ïî âðåìå íà ñïÿùè ðåæèìè. Äèñòàíöèîííàòà ñåíçîðíà êîìïåíñàöèÿ äîñòàâÿ
òî÷íî íàïðåæåíèå êúì ñèñòåìàòà. Îñâåí òîâà, ñ âãðàäåíàòà ôóíêöèÿ çà
ðåãóëèðàíå íà èçõîäà, ìîæå äà çàäàâà íóæíîòî èçõîäíî íàïðåæåíèå.
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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