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Комет Електроникс изгради тестова среда за безжична комуникация по
Комет Електроникс въведе в експлоатация тестова LPWAN (Low-power WAN)
стандарта LoraWAN
мрежа, базирана на популярния стандарт LoraWAN. Тя е предназначена за подпомагане на клиентите на компанията при разработката на решения за безжична
комуникация, съобщиха от българския дистрибутор на електронни елементи.
Върху сградата на централния офис на Комет Електроникс в кв. Дружба-2 в
София бе инсталиран LoraWAN шлюз от професионален клас. Според тестовете,
проведени от специалистите на фирмата, устройството осигурява надеждна
връзка в радиус от 5 км на открито. Данните, предавани двупосочно от и към
крайните устройства, са достъпни чрез IoT платформата The Things Network.
От Комет Електроникс обясниха, че виждат значителен интерес към тази
мрежова технология от страна на своите клиенти. С помощта на новофункциониращата мрежа всеки желаещ би могъл да направи безплатни изпитвания на
своята разработка без необходимост от закупуване и инсталиране на инфраструктурно оборудване. LoraWAN мрежите предоставят възможност за безжична комуникация на изключително голям брой крайни устройства при много
ниско ниво на консумация на електроенергия, позволявайки работа на батерийно
захранване в период от няколко години. Използваната патентована схема за
модулация на сигнала гарантира зона на обслужване около базовата станция до
5 км в градска и 10 км в извънградска среда. LoraWAN работи в нелицензиран
честотен обхват 868 MHz, затова всеки потребител би могъл да изгради собствена мрежа, след като закупи необходимото оборудване.

ЕРСА-България проведе технологичен семинар за запояване, ремонт и
инспекция
На 5 април т. г. в хотел Новотел София се състоя първият по рода си технологичен семинар, организиран от ЕРСА-България. Събитието, посветено на новив електрониката

те технологии за запояване, ремонт и инспекция в електрониката, събра множество специалисти в областта. В семинара взеха участие представители на
ERSA GmbH Германия и VISCOM AG Германия – търговски партньори на ЕРСАБългария и съорганизатори на мероприятието.
Събитието бе открито от Николай Момчилов, управител на ЕРСА-България,
който приветства повече от 50 заинтересовани участници, представи накратко дейността на компанията и очерта програмата за деня. Семинарът продължи
с презентацията на регионалния мениджър продажби в ERSA Machines Кристиан
Отт, посветена на съвременното селективно запояване. В презентацията си лекторите Андреас Гладис и Хари Рьокенер от Viscom представиха интересни факти за дейността на компанията и възможностите за инспекция, които предоставя софтуерът Viscom Quality UpLink. Следобедната сесия бе посветена на технологиите за ремонт и ръчен монтаж, озаглавена „От ръчен до високо професионален SMT/BGA Ремонт“ с лектор Дитмар Волперт, регионален мениджър продажби
в ERSA Tools. Теоретичната част бе последвана от заключителна дискусия и демонстрация на живо на ремонтната станция за запояване HR 550, изложена в
залата. Акцентът при демонстрацията беше качеството, повторяемостта на
резултатите и пълният контрол върху процеса, който предоставя станцията.

IMI откри нови производствени мощности в Ботевград
Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI) отбеляза 20 години от началото на производството си в България и откри нови производствени мощности и административна част на 12 април т. г. Съоръженията се намират в Ботевград и заемат
8500 и 2000 кв. м съответно. Инвестицията на компанията е в размер на 4 млн.
евро и ще открие общо 400 нови работни места. На официалната церемония
присъстваха Ерик Де Кандидо, управляващ директор на IMI България, Жил Бернар,
президент и главен оперативен директор на IMI, бившият заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, кметът на община Ботевград Иван
Гавалюгов и др. В България IMI България достига годишен оборот от 400 млн. лв.
и е лидер на преуспяващата електронна индустрия за автомобилния пазар. За 20
години компанията е регистрирала и 2300 служители и оператори, 100 млн.
евро инвестиции и повече от 1 млрд. броя доставени компоненти, изтъкна Ерик
Де Кандидо. В заводите на компанията работят 16 SMD монтажни линии, всяка
с производителност 170 000 компонента на час.

Хенкел Лепилни Технологии стартира блог
Хенкел Лепилни Технологии анонсира блог, разглеждащ често срещани проблеми, с които се сблъскват инженерите в ежедневната си работа и как лепилата
и уплътнителите могат да спомогнат за решаването им, съобщават от Хенкел
България. „По-добре късно, отколкото никога; Чисто начало; Стъпка по стъпка.
Не, това не са имена на песни. Това са статии от новия блог на Хенкел Лепилни
Технологии, който представя основни лепилни техники по един интересен и
забавен начин“, споделят от компанията.
Блогът се поддържа от Себастиан Хорстман, един от инженерите на Loctite
в Хенкел, който е с 6-годишен опит в областта. „Няма по-хубаво чувство от
това да помогнеш на някого в справянето с много сериозен проблем с потенциално скъпи и опасни последствия“, коментира Хорстман.
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Ехнатон стартира партньорство с DOPAG и Meter MIX
Ехнатон България обяви наскоро сключен договор за изключително представителство с обединението HILGER& KERN Group, включващо немско-швейцарската
фирма DOPAG и английската Meter MIX. "DOPAG и Meter MIX са водещи компании
в проектирането и производството на машини и оборудване за прецизно дозиране, смесване и полагане на едно- и многокомпонентни смоли, лепила, уплътнения и др. Обработваните материали включват епоксидни смоли, полиуретани,
силикони, метакрилати и много други", информират от Ехнатон.
Дозиращите системи на новите партньори на Ехнатон позволяват дозиране
и смесване както на порции от 0,1ml/порция, така и непрекъснато полагане на
материала с обеми до литри/минута. "Тези машини имат широко приложение в
индустрии като автомобилната, аерокосмическата, медицинската, производството на композитни материали, на осветителни тела (LED), в електрониката, битовата техника, филтри, фасадно остъкляване и много други", споделят
от фирмата. Системите, които Ехнатон ще предлага на българския пазар, включват и автоматизирани системи за полагане – роботи, програмируеми координатни XYZ маси.

Microchip представи едночиповата система SAM R30 с безжична връзка
Microchip пусна едночиповата система SAM R30, включваща микроконтролер
със свръхниска консумация и блок за радиочестотна комуникация в субгигахерцовия обхват по стандарта IEEE 802.15.4, която може да работи няколко години
на батерия и е в компактен корпус с размери 5х5 мм. Тази едночипова система
осигурява гъвкавост при проектирането, с доказана надеждност е и заема малко
място – всичко това я прави много подходяща за технически решения, свързани
със сградната автоматизация, с реализирането на интелигентна градска инфраструктура и с автоматизацията на производството.
Тъй като търсенето на захранвани от батерия устройства с безжична връзка
продължава да расте, микроконтролерът SAM R30, с ниската си консумация и
функционални възможности удължаващи срока на експлоатация на батерията до
няколко години, отговаря на изключително строгите изисквания в този пазарен
сегмент по отношение на потреблението на енергия. При разработката му е
използван микроконтролерът SAM L21, базиран на Cortex M0+ – ARM-архитектурата с най-висока енергийна ефективност. SAM R30 има sleep режими, при които сигналът за събуждане идва по канала за серийна комуникация или по някой от
входно-изходните изводи с общо предназначение (GPIO) и консумацията при тях
е само 500 nA.

MEP Teknik предлага пещи за сваляне на бои и покрития
MEP Teknik предлага на българския пазар пещи за сваляне на боя чрез термична
обработка при почистването на боядисани детайли (куки, подвески, решетки,
използвани при прахово и течно боядисване), съобщиха за сп. Инженеринг ревю
от компанията. „Пещите, проектирани с цел задоволяване на потребностите в
днешно време и запазване на изчерпаемите природни ресурси, допринасят и за
постигането на положителен икономически резултат“, заявиха от MEP Teknik.
„Боядисани детайли и подвески се почистват чрез изгаряне на боята в пещите без открит пламък и при безкислородна среда. След това те могат да бъдат
повторно използвани или боядисани. В основата на този метод стои принципът
на разпадане на химичните връзки и разрушаването на покритието при определени температури. Различните програми в процеса на почистване са съобразени
с дебелината на слоя боя и разновидността на боята. Вътрешната температура на пещта е с диапазон 260 - 600°C. Детайлите се обгарят в среда без пламък,
като по този начин не се допускат никакви деформации на детайлите при
термична обработка“, допълниха от компанията.
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Phoenix Contact представи нови продукти за автоматизация на Hannover
Messe 2017
Щандът на Phoenix Contact на тазгодишното издание на Hannover Messe,
провело се между 24 и 28 април т. г., предизвика интереса на посетителите
с нови решения за автоматизация, съобщават от ВиВ Изоматик, представител на компанията у нас. Акценти в представянето на Phoenix Contact на изложението бяха ефективният контролер за енергийната индустрия Axiocontrol,
предаващ данните в съответствие със стандарт IEC 61850, безжичният модул
WLAN 1100, предназначен за машиностроителния сектор, и модулите за дистанционна поддръжка на машини TC Cloud Client.
В рамките на събитието компанията показа за пръв път и новата гама
пестящи пространство защити от пренапрежение Termitrab, готовите за
свързване разпределителни модули PTFIX, както и нови защитни корпуси за
embedded системи. На фирмения щанд на Phoenix Contact посетителите имаха
възможност да се запознаят и със сигналните преобразуватели Mini Analog
Pro, новите M12 конектори с K-, L-, M-кодиране, обновените универсални M12
конектори и много други.

ЙОВ България представя филтри за селскостопански машини на Бата
Агро 2017
ЙОВ България традиционно участва в международното селскостопанско изложение Бата Агро 2017, съобщиха от компанията. Тазгодишното десето юбилейно издание на изложението се провежда от 16 до 19 май на летището в град
Стара Загора. ЙОВ представя филтри MANN-FILTER за селскостопански машини
на щанд № Е12.
„Филтрите се характеризират с качество, нужно за първоначално вграждане, следпродажбено обслужване или подмяна. Хидравлични, маслени, въздушни,
горивни, те са разнообразни по обхват и покритие. Налични са всякакви решения за вашата селскостопанска машина, работещи в най-сурови условия и особено подходящи в сезона на прибиране на реколтата, ефективни при огромни
количества прах и органични частици, както и надеждни при механични натоварвания. Нашите продукти гарантират оптимална защита на вашата машина и удължават нейния живот. Разработени са в резултат от съвместно ноухау с най-известните световни производители на селскостопански машини и
са съвместими с почти всички производители и модели“, разказаха от компанията.

Atlas Copco представи нови вакуум помпи с честотно управление на
Atlas Copco представи нови вакуум помпи с честотно управление GHS 3800–
ComVac - Хановер
5400 VSD+ на търговския панаир ComVac – Хановер, който стартира на 24 април
т. г., съобщиха от компанията. Новите вакуум помпи са подходящи за системи
за централизирани вакуумни инсталации.
През тази година Atlas Copco добавя общо три модела към гамата си вакуум
помпи с честотно управление. С GHS 3800–5400 VSD+ винтовите вакуум помпи
вече се предлагат за дебит до 5004 м3/ч. Гамата се използва за приложения с
високи изисквания спрямо вакуума, например в стъкларската промишленост, за
опаковъчни линии, в производството на консерви или в сушилни процеси, и особено за осъвременяване на няколко децентрализирани помпи в централизирана
вакуумна инсталация.
„Новите помпи осигуряват по-високи обемни дебити на час и на киловат
входяща мощност в сравнение с всички други вакуум помпи със сравним капацитет. Дизайнът им е базиран на изпитаните и изпробвани принципи на plug-andplay на добре известните компресори на Atlas Copco“, обясни Кристоф Ангенендт,
мениджър по комуникациите – Индустриален Вакуум в компанията.

Drag планира изграждане на ново предприятие
Българският производител на велосипеди Drag Bicycles проучва възможностите за разширяване на своето производство чрез изграждане на нов завод
в Индустриална зона София-Божурище. Това стана ясно при посещение на бившия министър на икономиката Теодор Седларски и неговия заместник Лъчезар
Борисов в предприятието. Те изразиха подкрепа към инвеститора за съдействие и за осъществяване на контакт със следващия министър на икономиката и с ръководството на Национална компания индустриални зони, която управлява индустриалната зона. От Drag посочиха, че са обсъждали три варианта за местонахождението на завода, но са се спрели на Индустриална зона
София-Божурище, тъй като тя предлага много добри условия за инвеститорите.
По данни на министерството България произвежда почти 1 млн. велосипеда
годишно, а страната ни е на 4-о място в Европа по този показател. От 2014
г. Drag е официален доставчик на Европейския колоездачен съюз (UEC). Предприятието в момента произвежда над 150 модела велосипеди, включващи модели
за шосе и писта, планински, градски и електрически велосипеди, детски велосипеди, а приблизително 60% от продукцията се изнася в чужбина.
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ЕМО Хановер 2017 поставя
акцент на дигитализацията
и мрежовата свързаност
Н

а 6 април т. г. в Гранд хотел
София, зала Триадица 1 се състоя
официална пресконференция, на която
бяха представени акцентите на
предстоящото издание на водещото
световно изложение за металообработващата промишленост ЕМО Хановер (18-23 септември 2017). Събитието бе организирано от Протрейд - представител на Deutsche
Messe в България, а специални гости
бяха Кристоф Милер, директор Панаири при VDW, Франкфурт на Майн,
Хартвик фон Зас, говорител на
Deutsche Messe, Владимир Атанасов,
управител на фирма 10x.
„ЕМО Хановер се наложи като водещо събитие в областта благодарение на широкото международно
участие и броя на представените
иновации“, заяви Кристоф Милер.
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„Към средата на март т. г. са регистрирани 1950 фирми от 42 страни, заемащи над 160 хил. кв. м изложбена площ, като представителите от Източна Европа са около
60. С тези данни се затвърждава
увереността ни, че цифрите от
тазгодишното издание ще надвишат значително тези от предишното“, допълни г-н Милер. Тазгодишното мото на събитието - „Свързани системи за интелигентно производство“, поставя във фокуса както
на изложители, така и на посетители дигитализацията и мрежовата
свързаност в контекста на популярната в световен мащаб концепция
за развитие на индустрията Industry
4.0.
В рамките на пресконференцията
стана ясно, че предстоящото издание на EMO подготвя за своите по-

сетители и богата съпътстваща
програма, която включва специално
изложение, посветено именно на
Industry 4.0, симпозиум на Научното
дружество за производствена техника за тенденциите в стружкоотнемането, семинар за машинна безопасност, както и специална кампания,
ангажирана с набирането на кадри за
сектора и други.
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Studer представи
успешно реализирани
проекти на MachTech 2017
Н

а 5 април т. г. в рамките на международното изложение MachTech&
InnoTech се състоя презентация на
фирмите Галика и Studer, представяща технически решения за приложения на клиенти на швейцарския производител. Лектор беше Адриан
Шюрх, ръководител продажби в Източна Европа на Studer, a преводът
на български бе осигурен от инж.
Георги Владимиров, инженер продажби в Галика България.
Презентацията започна с кратко
представяне на Studer, Швейцария.
Наред с общата бизнес информация,
стана ясно, че клиентите на швейцарския производител са представители на следните сфери на индустрията: самолетостроене, автомобилостроене и поддоставчици, медицинска индустрия, енергетика, инструментално производство и производители на режещи инструменти,
производство на матрици и формообразуващи, производители на металообработващи машини, прецизна
механика и транспортна техника,
както и тежки пътностроителни и
строителни машини. В своето представяне г-н Шюрх подчерта дейността на системния отдел на Studer,
опериращ на територията на завода, който гарантира, че клиентите
получават професионална подкрепа
от първоначалното планиране на
проекта до окончателното приемане на машината.
Във втората част на представянето присъстващите се запознаха с
няколко примера за реализирани проекти от компанията в 3 от приоритетните сфери на дейност – производство на металообработващи
машини, производство на инструменти и самолетостроене, представляващи съответно 13, 22 и 11%
от годишния оборот на продажбите
за Studer.
Първият пример разказа за добре
познат производител на стругови и
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фрезови машини от
САЩ, използващ чуждестранен подизпълнител
за компонентите за своите шпиндели, но изпитващ чести проблеми със
закъснения или с компромисно качество на получените детайли. „Клиентът постави като условие производството
на 1200 монтирани
шпиндела годишно“, разказа г-н Шюрх. „Изисквани бяха вътрешно,
външно и челно шлифоване. За този
клиент ние предложихме нашата машина S33, която има 2 вътрешношлифовъчни и 1 външношлифовъчен
шпиндел. Основно предизвикателство за нас беше да направим системата така, че да може да се произвеждат 8 различни типодетайла в
много къси серии. Това беше решено
чрез използването на система за
бързо и точно захващане на детайлите, като по този начин елиминирахме смяната на патронници с външно
или вътрешно захващане или магнитни патронници, или необходимостта
на прешлифоване на техните челюсти. Най-голямото преимущество за
клиента беше, че с нашия S33 той
най-после имаше възможността да
произвежда само на една машина всичките си детайли“, допълни той.
Вторият представен проект бе
на японски производител на металорежещи инструменти, редовен клиент на компанията. „Преди 2 години
получихме възможността да направим шлифовъчен тест за този клиент – шлифоване на външна форма
за Capto профил. Тъй като тестът
беше много успешен, клиентът реши
да инвестира в още една наша машина. По време на разговорите с
клиента стана ясно, че той има тясно място в производството, свързано с шлифоването на вътрешния
профил на Capto държачите. В край-

на сметка високата точност и
съкратеното време за обработка,
които машина Studer S141 предложи,
се оказаха решаващи при избора му“,
сподели Адриан Шюрх.
Третата успешна реализация касае
производител на високопрецизни лагери, базиран във Франция. „Клиентът
очакваше да получи машина, на която
ще може да шлифова гривни за сачмени лагери с диаметър до 450 мм, пълна
обработка на вътрешния и външния
диаметър, пътечката за водене на
сачмите и челото“, разказа г-н Шюрх.
„С нашата машина S41 ние успяхме
да създадем перфектното решение за
клиента, така че да шлифова своите
детайли на една установка. Тази машина покриваше всички негови изисквания за производство на големи лагери и въпреки това в работната
зона на машината оставаше все още
пространство. Шлифовъчната глава
беше оборудвана с 1 външношлифовъчен диск с външен диаметър 500 мм
и 3 вътрешношлифовъчни шпиндела
с диаметър до 200 мм. Извършихме
много тестове, потвърждаващи точността на геометрията и създадохме принадлежности към машината по
желание и спецификация на клиента.
Също така създадохме възможността за едновременно шлифоване на два
пръстена на една установка“, допълни ръководителят продажби за Източна Европа на Studer.
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TAITRA проведе медиен тур
на машиностроителни
заводи в Тайван
П

редставител на водещото издателство за техническа периодика
TLL Media бе част от медийна обиколка на заводи от машиностроителния сектор в Тайван, организирана от Тайванския съвет за развитие
на външната търговия (TAITRA) между 9 и 15 април т. г.
TAITRA се спонсорира съвместно
от правителството, индустриални
асоциации и няколко търговски организации. Съветът подпомага бизнеса и производителите в повишаването на международната им конкурентоспособност и справянето с
предизвикателствата на чуждестранните пазари. Мисията на TAITRA
включва и тясно сътрудничество с
властите при внедряването на
търговски политики и осигуряване на
консултантски услуги и свързване на
международни компании с тайвански партньори. Освен централата в
Тайпе, организацията разполага с
още четири клона на територията
на страната и 60 клона по света.

По време на тура се утвърди
тезата, че тайванската машиностроителна промишленост е от
ключово значение за световния пазар.
Около 80% от общо произведените
машини и инструменти, които се
оценяват на стойност 4 млрд. щатски долара годишно през последните
3 години, се експортират до повече
от 138 държави, което поставя Тайван на пета позиция по износ на машини след Германия, Япония, Италия
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и Китай. Секторът се състои основно от малки и средни предприятия,
обединени от целта за превръщане
на Тайван в глобален център за производство на висококачествени машини, готови за следващия етап на
индустриалната революция.
Медийната обиколка включваше
посещение на десет производствени предприятия. Сред тях бяха специализираната в линейната техника
TBI Motion и компанията за инструменти за нарязване и шлифоване на
зъбни колела Luren. Делегацията се
запозна също с производителя на
вертикални центри AWEA и Jainnher,
произвеждаща шлифовъчни машини
за външна и вътрешна обработка на
детайли.
Турът за медиите продължи с посещение на Lien Chieh Machinery, водещ в Азия производител на хидравлични преси. Gifu Enterprise впечатли
с нова модерна фабрика за широка
гама високотехнологични системи за
автоматична смяна на инструмента
и фрезови глави. През последните два
дни бяха посетени производителя на
обработващи центри и CNC стругове Pinnacle, компанията за машини за
електроерозийна обработка CHMER,
както и две от водещите фирми за
производство на фрези и модерни
обработващи центри – KAFO и YCM.
Всички посетени фирми показаха
производства, базирани на собствена развойна дейност и качествени
компоненти. Голямо внимание се отделя на вътрешнозаводския контрол
на всеки един етап, заради което
повечето компании държат сами да
поддържат цялостния цикъл на производство, като особено внимание се
обръща на подсигуряване прецизността на работа на машините. Всеки
завод разполага с модерна тестова
лаборатория, собствено производство за шпинделите, а в някои случаи
и с леярни за машинните рами.
Всичко това тайванските производители изтъкват като предимство на продукцията си, за която са
убедени, че се конкурира с признатите световни и европейски марки.

Това се потвърждава от референтните списъци с клиенти, сред които
са водещи производители на самолети, автомобили, машиностроителни компании от Япония и Европа.
Като основни европейски партньори
тайванските компании посочват
Германия, Турция, Италия, Испания. За
тях Югоизточна Европа е все още
непознат, но много интересен пазар.
Като конкурентно предимство за
региона те изтъкват персонализирания подход за работа с клиентите технологичните решения се съобразяват и с изискванията по отношение на марките на вложените компоненти за автоматизация и CNC, а
готовата продукция се предлага на
гъвкави цени.
За участниците в тура бе организирана и специална среща с общинската
власт
(Taichung
City
Governement) за представяне на нова
правителствена програма за развитие на производството на интелигентни машини в Тайван. Целта на
програмата е да подсили индустриалната верига на добавената стойност в смарт производството, продуктите и услугите чрез ясна стратегия за подпомагане на предприятията и университетите през следващите десет години.
Темата продължава в следващ брой
на списанието
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интервю

Първата година от
съвместната ни работа
беше изключително успешна
Хенри Ким, главен изпълнителен директор
на Doosan Machine Tools Europe,
и Добромир Петков,
мениджър Евромаркет Metal Hold,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Ким, разкажете накратко за себе
си и компанията, която представлявате, на читателите на сп. Инженеринг ревю.

Х. К.: Doosan Machine Tools стартира своята дейност
през 1976 година, а днес е сред 5-те най-големи производители на високопрецизни металорежещи машини в света. Едно от най-силните ни предимства е фактът, че
предлагаме висококачествен продукт на разумна цена.
Това дава добри възможности на клиентите, които биха
искали да оптимизират производствените си разходи.
Сред тях са световни компании, работещи в областта
на автомобилната промишленост, авиокосмическия сектор и много други. Нашият център в Германия разполага
с 60 служители, половината от които се занимават
именно с клиентско обслужване.
От 2015 г. Евромаркет е единствен оторизиран
представител на Doosan Machine Tools за България. Какви са впечатленията ви от съвместната ви работа?

Х. К.: Партньорството ни започна през 2015 година и
спокойно можем да кажем, че първата година заедно беше
изключително успешна. Затова и сега очакваме още една
подобна, дори по-добра от предходната. Тъй като виждаме
предстоящото развитие на българския пазар, от Doosan
Machine Tools се чувстваме късметлии, че срещнахме Евромаркет и че именно те са наш партньор и представител
в България. От впечатленията си дотук силно вярваме, че
Евромаркет притежава качествата да бъде пазарен лидер
в областта на металорежещата техника.
Д. П.: Евромаркет се спря на Doosan, защото по наше
мнение компанията е в топ 3 на световните производители, разполага с широка гама, предлага висококачествени машини на пазарни цени, наличности и много сериозна поддръжка. Компанията прави значителни инвестиции в готови, налични машини, предлага обучения, инженерингова поддръжка. Това са фактори, които ни позволяват лесно да си свършим работата, а именно да реализираме продажби. Що се отнася до качеството – то е
на световно ниво, не отстъпва по нищо на останалите
производители. В пазарно отношение са развиваща се
фирма, с нарастващ пазарен дял както в световен мащаб, така и в България.
Г-н Ким, как оценявате развитието на българския пазар и бихте ли могли да го сравните с други в региона?

Х. К.: Виждам потенциал за развитие, защото българ-
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Добромир Петков, мениджър Евромаркет Metal Hold, Димитър
Илчев, главен мениджър на Евромаркет Груп, и Хенри Ким, главен изпълнителен директор на Doosan Machine Tools Europe (от
ляво надясно)

ската индустрия започва да инвестира в иновации за
своите производства. Все още приоритетно предприятията търсят базови машини, но вярвам, че бъдещето
е тясно свързано с постепенното налагане на концепцията Industry 4.0 (бел. ред. глобалната тенденция за развитие на индустрията, базирана на прехода от конвенционално към смарт производство, за която можете да
прочетете повече в сп. Инженеринг ревю, брой 2/2017).
От това, което виждам на изложението (бел. ред.
MachTech Expo, 4-6 април), считам, че българската индустрия ще направи много бърз скок. Това, което знам, е,
че Евромаркет е в топ 5 на най-успешните търговци на
машини в България и аз вярвам в техните възможности
и опит.
Какви са очакванията ви за бъдещите резултати и развитието на партньорските ви отношения занапред?

Х. К.: Имаме надежден партньор тук и хората е важно
да знаят, че политиката на Doosan Machine Tools е базирана на тясното сътрудничество с нашите дилъри. Затова уверявам нашите настоящи и бъдещи клиенти, че
ще останат много доволни от комплексната услуга, която ние като производител и Евромаркет - като наш
представител на пазара, ще им предоставим.
Д. П.: Очакваме значителен ръст на продажбите всяка
следваща година. Имаме оптимистични очаквания – развиваме търговската структура и сервиза си, а така
увеличаваме възможностите си и предлагаме по-качествени услуги на клиентите си. Очакваното увеличение
в броя продадени машини е около 50% за всяка от следващите 3 години.
На база постигнати резултати през първата година,
смело мога да заявя, че това партньорство е най-добрият стартъп, който е правил отдел Euromarket Metal Hold
в историята си. Ето защо планираме да вложим усилията си в неговото бъдещо развитие.
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Пластфорум’17 ще отрази
тенденциите в съвременното
преработване на пластмаси
Иван Христозов,
управител на Дилтех,
пред сп. Инженеринг ревю
На изложението K 2016 в Дюселдорф
KraussMaffei, чийто представител в България
е Дилтех, направи премиера на изцяло електрическите шприцмашини от серия PX. Какви
са основните им предимства?
На K бяха показани пет работещи машини от серия
РХ, които предизвикаха огромен интерес у посетителите. Машините от тази серия се отличават с гъвкавост,
мощност, прецизност, оптимизиран дизайн и невероятна енергийна ефективност. Съчетанието на всички тези
характеристики правят PX серията надежден, продуктивен и ефективен изпълнител във всяко производство
на леене под налягане. Ергономично оптимизираната работна височина с максимално увеличение на свободното
пространство под затварящия възел и най-добрата достъпност осигурява максимална лекота на използване.
Предлага се богат избор на комбинации от затварящи и
пластифициращи възли и много допълнителни опции за
по-голяма производителност и функционалност. Смяната на инструментите и стартирането на нов процес
стават лесно и бързо.
Предстои третото издание на Пластфорум.
Споделете някои подробности относно организацията на събитието.
По ред причини от 2009 г. не сме организирали тази
наша проява и сега отчитаме това като неправилно
решение. Пластфорум’17 ще се проведе на 24 юни във и
около хотел „Империал“ Пловдив. Ще започнем с представянето на нашите гости и презентациите на отделните фирми. След като завърши тази част ще дадем
възможност на колегите от България да разговарят
насаме с нашите гости от Европа. Пред хотела ще бъде
разположена напълно електрическата шприцмашина от
новата серия - KM 80/540 PX, както и устройства на
MotanColortronic, Regloplas, Sesotec и др. Предвиждаме и
малки изненади за нашите гости от България, така че
чрез вашето списание искаме да поканим българските
специалисти на този форум.
Кои от партньорите ви ще участват с презентации на форума?
Ще стартираме с кратко представяне на новостите
от всички фирми, след което ще започне главната презентация за серия PX, като в нея ще бъдат включени и
темите за APC plus и Industry 4.0. Тя ще бъде представена от създателя на серията - Ханс Малиновски, така че
специалистите ще имат възможност да задават въпросите си директно към него и да получат точна и нагледна информация от извора, тъй като всичко ще бъде ко-
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ментирано пред оборудваната работеща машина. Ще
има представители на KraussMaffei и Дилтех, от които
ще може да се получи както информация, така и каталози за тази и за други серии машини на KraussMaffei. Ще
бъдат представени и новости от страна на KraussMaffei
Berstorff, MotanColortronic, Regloplas, Maplan, Rapid. Нашият стремеж е този форум да даде пълна информация за
тенденциите в съвременното преработване на пластмаси чрез шприцване. Ние считаме, че Пластфорум’17
ще е най-голямото събитие в областта на пластмасите
през тази година, тъй като ще бъдат обхванати шприцване, екструзия, подготовка на материалите, рециклиране на отпадъците, преработване на еластомери и др.
Какви нови продукти и решения ще бъдат представени на събитието?
Най-горещата новост ще бъде шприцмашината KM
80/540 PX, която следва най-новата и модерна тенденция в тази област – изключителна гъвкавост и енергийна ефективност. Фирма MotanColortronic ще акцентира
върху най-новия модел компактни сушилни с интегрирано транспортиране на материалите. Regloplas ще представи нови модели темпериращи устройства под налягане – P230S, P140L, както и устройство за бързо преминаване от фаза на нагряване към фаза на охлаждане –
Regloplas VARIO, а Maplan ще запознае присъстващите с
новия дизайн машини за шприцване на еластомери, както вертикални, така и хоризонтални. Ще бъдат представени и новите мощни управления за машините с
изключително високи работни показатели – C600.web и
C6000.web. Всички новости от изложението в Дюселдорф сега идват на Пластфорум и това е голям шанс за
българските производители да се запознаят с тях.
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Wi-Fi комуникационни
модули за микроконтролерни системи
Б

Стефан Куцаров

ързо развиващо се направление
на безжичните комуникации са локалните безжични мрежи (Wireless Local
Area Network, Wireless LAN) WLAN,
които напоследък се важен елемент
от т. нар. Интернет на нещата (IoT)
и съответно облачните технологии.
Те позволяват практически произволни устройства да бъдат управлявани дистанционно от свързани към
Интернет прибори. Съществуват
немалко стандарти за осъществяване на тези връзки (Zigbee на основата на IEEE 802.15.4, Bluetooth Low
Energy, Z-Wave), като настоящата
статия е посветена на модули, ползващи основните разновидности на
стандарта IEEE 802.11 (първата е
от 1987 г.), който след създаването
през 1999 г. на Wi-Fi Alliance става
популярен като Wi-Fi Technology. Към
първоначалните масови приложения
на модулите за вграждане в преносими компютри и съответно реализацията на безжични компютърни мрежи се прибавиха смартфоните и
таблетите, осигуряването на връзки
в индустрията (безжично управление,
сензорни мрежи, М2М комуникации),
енергиен контрол (Energy Management) и "интелигентна" енергетика
(Smart Energy), осветителни системи, контрол на достъпа, автомобили, медицински приложения и т. н.

Стандартите IEEE 802.11
Наричат се още интерфейси и
съществуват 34 техни разновидности, в които след IEEE 802.11 има
една от буквите на английската азбука без z или една от двойките ас,
ad, ah, ai, ag, ax и ay. Ползват се честотните обхвати 2,4 GHz и 5 GHz,
като първият е изцяло нелицензиран
и включва канали 1-11, но в някои WiFi комуникационни модули той е разширен с канали 12 и 13. За да няма

22

Таблица 1. Основни параметри на популярните разновидности на IEEE 802.11.
Интерфейс

Честотен обхват, MHz
Максимална скорост на
обмен, Mbps

802.11a

802.11b

5.15-5.725 2.4-2.483
54

11

802.11g

802.11n

802.11ac

2.4-2.483

2.4-2.483;
5.15-5.725

5.15-5.725

54

300

1000 (2.4MHz); 6750 (5GHz)
BPSK; QPSK; 16-QAM; 64-QAM;
256-QAM; 1024-QAM
20; 40; 80; 80+80; 160

Модулация

OFDM

DSSS

OFDM/DSSS

OFDM

Ширина на каналите, MHz

20

20

20

20; 40

смущения между модули, работещи
на различни канали, е необходимо
техните честотни ленти да не се
припокриват (Non-Overlapping Channels), поради което реално се ползват
само канали 1, 6 и 11 с широчина на
честотната лента 20 MHz. Максималната разрешена мощност на предавателите в този обхват е 100
mW, т. е. +20 dBm.
Обхватът 5 GHz е между 5150 и
5850 MHz и е разделен на 3 подобхвата, първият от които (Band A) е
5150-5350 MHz и в него без припокриване могат да се разположат 8
канала с широчина 20 MHz. Той е
нелицензиран, ползва се само за
връзки в сгради и предавателите му
могат да са до 200 mW (+23 dBm).
Също нелицензиран е подобхватът
5470-5725 MHz (Band B) с 11 канала
без припокриване и максимална мощност 1 W (+30 dBm), ползван за
връзки в сгради и извън тях. Третият подобхват (Band C) 5725-5825
MHz е лицензиран, има 4 канала без
припокриване, максимална мощност
4 W (+36 dBm) и се ползва за връзки
между неподвижни обекти (Fixed
Wireless Access, FWA) извън сгради.
Основната принципна разлика
между двата обхвата, дължаща се на
честотите им, е по-голямото покритие и по-малката скорост на обмен
на данни на 2,4 GHz-овия. Освен наличните 23 канала с широчина 20
MHz в обхвата 5 GHz той допълнително позволява ползването на такива с широчина 40, 80 и 160 MHz
(последните само в подобхвати А и

В). Към това предимство се прибавят по-малката опасност от взаимни смущения между каналите и
възможностите за наличие в модулите на динамичен избор на каналите (Dynamic Frequency Selection, DFS)
и управление на изходната мощност
(Transmitting Power Control, TPC).
Най-важните параметри на масово използваните стандарти са обобщени в табл. 1, като популярните
наименования Wireless-G, Wireless-N и
Wireless-AC се отнасят съответно за
тези с букви g, n и ac. Дадените гранични честоти на обхватите са за
Европа и повечето страни на света,
а специфичната разновидност IEEE
802.11p за автомобили е с обхват
5,85-5,925 GHz. Полезно е да се има
предвид, че 5 GHz-овият обхват се
ползва по различен начин по света и
често при ползването на двата нелицензирани негови подобхвата производителите наричат устройствата трилентови (Tri-Band Wi-Fi). По
принцип максималното разстояние
за установяване на връзка се оценява чрез радиуса около предавателя,
но не се дава в стандартите, тъй
като зависи от параметрите на
установяващите връзката устройства и средата между тях (например
директна видимост между антените или наличие на предмети или сгради между тях). Като ориентир то е
до около 25 m при 802.11g и достига
150 m при 802.11ас.
Осигуряваната от стандартите
връзка е двупосочна, а възможността
за работа с ad-hoc technology позволя-
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Фиг. 1.

ва всеки възел в мрежата да работи
като точка за достъп (Access Point)
AP или потребител (Wi-Fi Client). Това
определя термина Wi-Fi Direct (Peer-toPeer), тъй като две устройства могат да се свържат непосредствено,
без едното от тях да трябва да е АР.
За защита на обменяните чрез
модулите данни се ползват няколко
начина – алгоритъмът за кодиране
WEP, разработен специално за
802.11, защитите Wi-Fi Protected
Access (WPA) и Wi-Fi Protected Setup
(WPS) от нерегламентиран достъп
до Wi-Fi мрежи и подобрените разновидности WPA2, WPA2-PSK и
802.11 Security.

Същност на модулите
Най-масово разпространени са
универсалните модули с основни блокове микроконтролер за обмен на
данните с проводников интерфейс и
осигуряване на управлението, и приемо-предавател (RF Transceiver) за
безжичната двупосочна връзка. Принципът на действието им се изяснява чрез структурата на едноканален
модул на фиг.1.
Входно-изходният блок I/O има две

24

групи изводи, едната от които е за
обменяните данни (Data) от проводникови интерфейси с модула. В зависимост от производителя те могат
да са за два или повече от интерфейсите SPI, HSPI, I2C, I2S, UART, USB
(реално USB 2.0 със скорост 480
Mbps), PCI Express, Ethernet, JTAG и
SDIO, както и такива с общо предназначение (GPIO), понякога над 10.
Начинът на ползване на последните
зависи от устройството, в което
се вгражда модулът например за индикаторни LED, свързване на бутони
или на някои от интерфейсите. Не
трябва да се забравя, че често GPIO
са няколко групи, всяка захранвана с
различно постоянно напрежение. Не
са рядкост модулите с две или три
групи входове за един или няколко от
интерфейсите, например 3xSPI и
2xI2C. Втората група изводи са за
управляване работата на модула
като вход за начално установяване
(Reset), изход за съобщаване на осъществяване на прекъсване (Interrupt),
вход за дистанционно управление
чрез инфрачервен лъч (IR Remote
Control) от разстояние обикновено до
няколко метра. Предлаганите в някои

модули от 1 до 3 изхода PWM (наричани и PWM Output Interface) осигуряват импулси с широчинноимпулсна
модулация с честота няколко стотици Hz, например за регулиране на
интензитета на светлината на индикаторни LED.
Микроконтролерът uC обикновено е 16- или 32-разреден и освен все
по-мощен процесор с тактова честота между 20 и 160 MHz съдържа и
други класически блокове, като обикновено не е разработен специално за
модула, а е такъв от други приложения. В него данните за изпращане
обикновено се кодират, например
чрез AES или WEP Data Encription.
Работата на uC изисква ползването
на схема за фазова донастройка на
честотата (PLL), която може да е и
за предавателя RFTx и приемника
RFRx или те да са със самостоятелна, като и в двата случая се ползва
един кварцов генератор ХО с типична честота няколко десетки MHz.
Голямо е разнообразието във вида и
обема (достигащ няколко МВ) на паметта Memory - ROM, SRAM, Flash,
EEPROM.
Ключът SW за избор на режим предаване или приемане и трансформаторът Balun са класически блокове на
приемо-предаватели, но в някои модули SW съдържа малошумящ предусилвател (Low Noise Amplifier) LNA. Антената Ant може да е вградена в модула
с разновидности печатна (PCB
Antenna) като пътечка с подходяща
форма върху неговата платка или
познатата от други преносими безжични прибори керамична (Ceramic
Chip Antenna) както и да е външна,
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Модулите за едновременна работа в 2,4 и 5 GHz-овия обхвати (Dual
Band Wi-Fi Module, Wi-Fi 2.4/5GHz
Embedded Module) са значително помалко поради по-късното и все още
не в такава степен усвояване на
последния обхват. Относителният
им дял постепенно нараства, а тяхната структура се различава от
фиг. 1 главно по блоковете RFRx,
RFTx, SW и Balun, идея за чието
свързване е фиг. 2. Виждат се отделните ключове SW за всеки от
обхватите, които също могат да
съдържат LNA, а лентовият филтър
BPF е за избягване на нежеланото
прехвърляне на сигнали между тях.
Чрез превключвателя Diplexer се избира към кой от каналите да се
свърже Ant.
Съществен фактор за многобройните и продължаващи да се разрастват приложения на Wi-Fi модулите е увеличаващият се брой на тези
с намалена постояннотокова консумация (Low Power Wi-Fi Module), както и наличието в почти всички на
работни режими със силно намалена
консумация (Standby, Sleep). Освен
това за улесняване на реализацията
на мрежи с определен тип модул
производителите обикновено предлагат към него необходимия кит.

Фиг. 2.

б
а

Фиг. 3

като значителен брой модули имат
вградена с възможност за допълнително свързване на външна. Последната може да има няколко разновидности, например диполна или гъвкава
(FlexPiFa Antenna), свързвана към модула чрез куплунг. За простота на фиг.
1 не е означено постояннотоковото
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в

г

захранване (Power Management Unit,
PMU), което може да е от един или
повече блокове, всеки с едно или повече напрежения. Полезно е също да се
има предвид, че обикновено работещите с USB модули се захранват през
неговия куплунг, който осигурява и обмена на данни.

Основни схеми на
свързване
При разработката на Wi-Fi модули производителите се стремят да
осигурят повече техни приложения
чрез различни схеми на свързване,
които съответно фигурират в някои от подробните каталози. По
принцип това се постига с помощ-
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Таблица 2. Универсални модули за 2.4GHz.
№

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

Модел (бр. модели
в серията)

Производител

f-обхват,MHz; (fch,MHz)
[стандарти]; {vmax на
обмен, Mbps}

VDD,V; (ITX/IRX,mA)
[интерфейси]

2412-2472; (20) [802.11b/g/n/ 3-3.6; [2xI2C; 3xI2S; 3xSPI; QSPI;
d/e/h/i/k/r/w]; {72.2}
3xUART; 35GPIO]
ISM2.4GHz/13 channels
XB2B-WFWT-001 (7) Digi International
3
.
1
4
3
.
4
6;(309/100) [SPI; UART]
[802.11b/g/n]; {72}
High-Flying
2.97-3.63;(200/ ) [SPI; UART;
HF-LPB300 (1)
2412-2484 [802.11b/g/n]
Electronics
USB; PWM]
3.3; [I2C;2xSPI; PWM; JTAG;
WLM100 (1)
Laird Technologies
2400-2497 {11}
2xUART]
I
S
M
2
.
4
G
H
z
;
{
5
4
}
TiWi-C-W (1)
LS Research
3.13-3.46; (310/65) [UART]
[802.11b/g/n/d/i/r/w];
ATWINC510-MR210PB
Microchip
2412-2472; (20);
2.7-3. 6; (268/61) [I2C; SPI; UART;
(4)
Technology
[802.11b/g/n]; {65}
6xGPIO]
2
4
0
0
2
5
0
0
;
(
2
0
)
;
1
.
8
3
.
6
[
I
2
C
;
SPI; UART; PWM;
LBWA1ZV1CD-716 (1)
Murata
[802.11b/g/n/d/h/i/j]; {65}
SDIO]
Panasonic Industrial
2400-2483.5; (20;40);
3-3.6; (430/150) [I2S;QSPI; JTAG;
PAM9320 (1)
Devices
[802.11b/g/n/i/e]; {54}
SDIO; 2xUART; USB]
I
S
M
2
.
4
G
H
z
;
(
2
0
;
4
0
)
;
QAC4531 (1)
Qualcomm Atheros
3.3 [I2C; JTAG; USB; UART]
[802.11b/g/n]; {190}
2
4
1
2
2
4
7
2
;
[
8
0
2
.
1
1
b
/
g
/
n
]
;
2
.7-4.8; (261/81) [2xI2C; USB;
WGM110A (1)
Silicon Labs
{72.2}
2xUART; 32xGPIO]
2
.
3
3
.
6
; (278/59) [I2C; I2S; SPI;
CC3200MOD (1)
Texas Instruments ISM 2.4GHz [802.11b/g/n];
JTAG; UART; PWM; 30xGPIO]
2400-2483; (20;40);
WizFi630 (1)
WIZnet
3.3; (600/ ) [USB; 2xUART]
[802.11b/g/n/e]; {144.1}
ISM 2.4GHz; [802.11b/g/n]; 3.14-3.47; (1200/ ) [SPI; JTAG; PCI;
Lima (-I) (1)
8devices
{300}
UART; USB; 2xEthernet; 16xGPIO]
BC188 (1)

Blue Creation

та на няколко входно-изходни блока, позволяващи ползването им по различни начини. На фиг. 3 е дадена същността на основните схеми при наличие на два блока
(LAN1 и LAN2) за проводникови връзки, един (WLAN) за
безжична връзка и един (WAN) с възможност за установяване и на двата вида връзки. Работата на модула

Чувствителност,dBm (Pout,dBm);
[памети] {входове и изходи}

-15max; (+26max) [521 kB SRAM; 320
kB ROM; 8 Mb Flash]; {1xSISO}
-71 -93; (+13max) 1xSISO}
-82 -93; (+13 +16) [2 MB Flash];
{1xSISO}
(+18) {1xSISO}
-71 -90; (+15 +19) {1xSISO}
-70.5 -95; (+14.5 +18.5) [128 Kb ROM;
160 kB RAM; 8 MB Flash]; {1xSISO}
-75 -97; (+14.5 +18) [130kB RAM;
256kB Flash]; {1xSISO}
-70 -98; (+13 +18) {1xSISO}
(+20); [63MB DDR; 1GB NANDFlash;
4MB NORFlash]; {2x2MIMO}
-70 -98; (+15;+16) [128 kB RAM; 1
MB Flash]; {1xSISO}
-69 -94.7; (+12 +17.2) [256 kB SRAM;
8 Mb Flash]; {1xSISO}
-66 -89; (+14 +17) [32 MB SRAM; 4
MB Flash]; {1xSISO}
(+21); [64MB DDR2 RAM; 32 MB
Flash] {2x2 MIMO}

Раб. темп. обхват,
oС (размери, mm)
[антена]

-40 +85 (22x15.5x1.5)
[вградена]
-30 +85 (34x22x3);
[външна]
-40 +85 (32.8x23.1x2.7)
[вградена]
-40 +85 (36.8x22.9);
[външна]
-40 +85 (10.5x10.5x1.4);
[външна]
-40 +85 (21.7x14.7x2.1)
[вградена]
-40 +85 (10x7.9x1.25)
[външна]
-30 +70 (29x13.5x2.66)
[вградена]
-20 +85 (44.5x37.5x6.2)
[вградена]
-40 +85 (21x14.4x2)
[вградена]
-20 +70 (20.5x17.5x2.3)
[вградена]
-10 +70 (43x33x4.5)
[външна]
-40 +85 (35.5x24.5x3.6)
[външна]

като клиент (Client, Station) е дадена на фиг. 3а – чрез
WLAN се осъществява неговата връзка с безжична
мрежа и същевременно блокът има проводникови връзки
с останалите три. Работата като точка за достъп
(Access Point) AP на проводникова мрежа е на фиг. 3б –
свързването на три от РС е както на фиг. 3а, докато
четвъртият има безжична връзка чрез WLAN. Едновременното действие на модул като клиент и АР е на фиг.
3в – блокът WLAN осигурява връзката с безжична мрежа, такава с един от РС и проводникова с останалите.
На фиг. 3г е действието на модул като рутер (Router,
Gateway) – блокът WAN осъществява безжичната му
връзка с други мрежи и едновременно с това проводниковите с останалите блокове, като един от РС чрез
WLAN също е свързан безжично.

Универсални модули
Наричат се универсални или автономни (IoT
Standalone), тъй като съдържат uC и Wi-Fi приемо-предавател, които са отделни ИС и може да не са от производителя на самия модул. Съществуват серии от няколко модула (броят им е в колона 2 на табл. 2) с различни възможности на част от блоковете, което улеснява избора на подходящия за дадено устройство. Специфична и съществена особеност е, че нормалното функциониране на модулите зависи и от мястото на монтирането им върху печатната платка на прибора. Част
от производителите дават необходимите съвети – на
фиг. 4а са показани най-доброто и най-неподходящото
монтиране на модула на ред 6 от табл. 2, като се вижда
и неговата печатна антена.
Модули с обхват 2,4 GHz (ISM Band). Те са с най-голям
относителен дял, структурата им съответства на
фиг. 1, а в зависимост от модела някои от техните
блокове се свързват външно към модула. Например за
този на ред 6 от табл. 2 външни са трансформаторът
и кварцът ХО, а даденият на ред 7 освен ХО има Flash
памет и няколко елемента на вградения ключов стабилизатор. Споменатата табл. 2 включва основните
параметри на характерни модули, като честотният
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Таблица 3. Универсални модули за 2.4GHz/5GHz.
Модел (бр. модеf-обхват,MHz; (fch,MHz) [стан№
Производител
1
2

LBWA1UZ1GC (1)

Murata

QCA4004 (1)

Qualcomm
Atheros

3 RS9110-N-11-03 (3)

Redpine Signals

дарти]; {vmax на обмен, Mbps}

VDD,V; (ITX/IRX,mA)
[интерфейси]

Чувствителност,dBm (Pout,dBm);
[памети] {входове и изходи}

Раб. темп. обхв.,oС
(р-ри, mm) [антена]

2400-2500;4900-5845 (20;40)
[802.11a/b/g/n]; {65}

3.3 [Ethernet; I2C; 2xI2S; SPI
USB; 3xUART; 17xGPIO]

-73 -90; (+12 +17) [1 MB SRAM;
640 kB ROM]; {1xSISO}

-30 +85 (10x10x1.2)

{1xSISO}

3.1-3.6; (225/191) [I2C; SPI; SDIO;
2xUART; HS-UART; GPIO]

-89 -94; (+12 +17) [EEPROM];
{1xSISO}

-40 +85; (8x8)
[вградена]
-40 +85 (20x17.5x3.45)
[външна]

VDD,V; (ITX/IRX,mA)
[интерфейси]

Чувствителност,dBm (Pout,dBm);
[памети] {входове и изходи}

Раб. темп. обхв.,oС
(р-ри, mm) [антена]

2412-2484 (802.11b/g/n)

3.15-3.45 [Ethernet; I2C; USB;
UART]

-71 -89 (+15 +20)

2412-2472 (802.11b/g/n) [54]

3.15-3.45;(246/73) [SPI]

-69.7 -95.7; (+18.4 +20.7) [Flash]
{1xSISO}

2400-2483.5 (802.11b/g/n) [54]

3-5; (315/70) [SDIO; SPI; 5xGPIO]

-88 -96; (+15 +19) [не] {1xSISO}

2.4GHz/5GHz (802.11a/b/g/n); {10} 3.3 [I2C; 2xI2S; JTAG; SPI; UART]
2400-2500; 4900-5845 (40)
[802.11a/b/g/e/i/h/j]; {65}

Таблица 4. Приемо-предаватели за 2.4.GHz
f-обхват,MHz; (fch,MHz) [станМодел (бр. модели
№
Производител
дарти]; {vmax на обмен, Mbps}

в серията)

1

HF-A21_SMT-1 (3)

0MA/MB
2 MRF24W(N
2)
3

SN8000 (2)

High-Flying
Electronics
Microchip
Technology
Murata
Manufacturing

Източник: Microchip

а

в

Източник: WIZnet

ли в серията)

обхват представлява стойностите
на носещата честота на каналите
в двата му края, а в някои каталози
се дават само наименованието на
обхвата и евентуално броят на каналите, например този на ред 2 в
табл. 2 е с обхват 2412-2472 MHz.
С fch е означена широчината на каналите, VDD е захранващото напрежение, ITx и IRx са консумираният от
модулите ток съответно в режим
на предаване и приемане, чувствителността е на приемника (Rx
Sensitivity) и Pout представлява изходната мощност на предавателя
(Tx Power). Последната и особено
чувствителността са в широки граници, тъй като се отнасят за различни режими на работа и може да
са различни за всеки от стандартите. Съкращението 1xSISO (Single
Input Single Output), означавано още
като Single Stream и 1T1R, показва
възможността в даден момент от
време да се обменят данни само
между един от интерфейсите и
един от RF каналите на модула, докато 2xMIMO (Multiple Input Multiple
Output) означава едновременен обмен по две двойки интерфейс - RF

30

г

Източник: Digi

б

Източник: Panaasonic

Фиг. 4

канал. В таблицата не е отбелязано, че някои модули имат вграден
АЦП, един или повече таймери, може
да съдържат Parallel Camera Port,
нито се дава максималният брой
гарантираните им работни часове,
например за този на ред 11 те са
17 500.
Типичен външен вид на модул за
2,4GHz е даден на фиг. 4б (този на
ред 8 от табл. 2), а характерно разположение на елементите е на фиг.
4в (модулът на ред 12). Често даден
модул има разновидности с еднакви
параметри, но различни възможности за свързване – фиг. 4г е за този
на ред 2.
Модули с обхвати 2,4 GHz и 5 GHz
(наричат се още Low Band и High
Band). Спомената вече не особено голяма разлика в структурата на модулите за 2,4 GHz и 2,4/5 GHz е причина за съществуването на серии,
съдържащи двата типа модули – от
такива са дадените на редове 2 и 3
от табл. 3. За осигуряване на добро
покритие и в двата обхвата понякога се използва по една външна антена за всеки от тях, какъвто е модулът на ред 3.

-40 +85 (40x25x3)
[вградена/външна]
-40 +85 (26.7x17.8x2.2)
[вградена/външна]
-40 +85 (24x11.4x2)
[вградена/външна]

Приемо-предаватели
Освен логичните термини Wi-Fi
Transceiver и IEEE 802.11 Transceiver
се ползват още IoT Link Controller и
(макар и неправилно) 802.11 Wireless
Module. Няма принципни ограничения
за обхватите им, но засега има приемо-предаватели само за 2,4 GHz. В
сравнение с фиг.1 те не съдържат uC,
някои модели са без памет, а в други
тя е с малък обем, докато блокът I/
O ползва един или повече от интерфейсите в универсалните модули. Необходимият за работата им външен
микроконтролер не е специализиран
и обикновено може да е евтин и маломощен, като в документацията на
приемо-предавателите се отбелязват препоръчваните модели. Идея за
структурата на приемо-предавател
се добива от фиг. 5, която е на двете разновидности от ред 2 на табл.
4 с разлика между тях наличието на
печатна антена в едната и извод за
външна в другата. Виждат се съществуващата памет, единственият
интерфейс SPI, входът Hibernate за
привеждане в чакащ режим и изходът
за индикация на режим прекъсване.
Приемо-предавателите се ползват за обмен на неголямо количество данни, например такива за индустриални и дистанционни управления, от сензори, в енергетиката, за
битови и медицински прибори, а
съществуването им се оправдава от
по-малките постояннотокова консумация и цена и евентуално намалени
размери в сравнение с универсалните модули.

Комбинирани модули
Те ползват Wi-Fi и класическата
система Bluetooth, към която често
се прибавя разновидността с намалена постояннотокова консумация
Bluetooth Low Energy (BLE) и по-рядко
друг стандарт. Класическата
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Таблица 5. Комбинирани модули.
№

Модел (бр. модеПроизводител
ли в серията)

1

SSD50NBT (1)

2

Sterling-LWB
Module (2)

3

RS9113 (48)
ODIN-W160 (2)

Laird
Technologies

802.11a/b/d/e/g/h/i/n/r (Bluetooth2.1; BLE)
[SDIO; HS-UART]
802.11a/b/g/n (Bluetooth2.1;BLE;
LS Research
ZigBee802.15.4) [SDIO; SPI; UART]
8
0
2
.11b/g/n-2.4GHz (Bluetooth2.1/3.0/BLE)
Redpine Signals
[I2S; SPI; UART; USB; USB-CDC]
8
0
2
.
1
1
a/b/g/n-2.4GHz, band 1-13/5GHz, band
ublox
36-165 (Bluetooth2.1; BLE; [I2C SDIO;UART]

710/250; (-) [85/70]; {-}
290/35;(-) [50/25]; {44/25}
210/110; (210/110) [42/25];
{1.2}

-72 -92;(-72 -93) [-76 -84]; {-87} -30 3+.8456];(1{5вxъ1н5xш2н.5и)} [3.2-40 +85 (21x15.5x2) [3-3.6]
-72 -94; (-) [-87 -92]; {-94}
{вградена/външна}
4
0
+85 (27x16x3.1) [3-3.6]
-97; (-97) [-94]; {-94}
[вградена/външна]
-40 +85 (22.3x14.8x2.9) [3-90; (-85) [-90]; {-}
3.6] {външна}

Фиг. 5.

Bluetooth се основава на стандарта
IEEE 802.15.1 и с изключение на Франция, Испания и Япония ползва обхвата
2400-2483.5 MHz, разделен на 79 канала с носещи честоти през 1 MHz
(трите страни имат 23 канала в
горната му част), като максималната Pout в трите й класа е 0 dBm, +4
dBm и +20 dBm. За разлика от Wi-Fi
системата е предвидена за връзки на
по-малки разстояния и съответно изграждане на лични комуникационни
мрежи (Wireless Personal Area Network)
WPAN. Разновидността BLE има варианти Bluetooth 4.0 и Bluetooth 4.1 е
за връзки на още по-малко разстояние,
основно между два прибора с батерийно захранване. Отново се използва обхватът 2,4 GHz с начало 2402
MHz, разделен на 40 канала с носеща
честота през 2 MHz, а максималната Pout е +10 dBm. Тези различия на
двете разновидности от Wi-Fi показват, че за реализацията на комбинираните модули може да се използва
структурата на фиг.1 чрез подходящи добавки, но не принципни видоизменения на блокове I/O и uC, например последният трябва да може да
сменя каналите в съответствие с
различните им от Wi-Fi носещи честоти. Същото се отнася и за по-редкия случай на допълнително прибавяне на работа и с ZigBee (стандарт
IEEE 802.15.4). Потвърждение на казаното е структурата на модула от
ред 4 на табл. 5, дадена на фиг. 6. В
него като общ блок са обединени I/O
и uC от фиг. 1 и чрез куплунга J4 по 6проводна връзка се обменят данните
на интерфейса SDIO на Wi-Fi, по 5-проводна тези на UART за Bluetooth, по

32

Източник: ublox

Източник: Microchip

4

ITX/IRX,mA Wi-Fi 2.4GHz; (Wi- Чувствит.,dBm Wi-Fi 2.4GHz; Раб.темп.обхв.,oС (р-ри,
Fi 5GHz) [Bluetooth]; {BLE}
(W-Fi 5GHz) [Bluetooth]; {BLE}
mm) [VDD,V]; {антена}

Wi-Fi стандарти (Bluetooth
стандарти) [интерфейси]

Фиг. 6.

двупроводна на интерфейса I2С с
вградената EEPROM, подава се разрешение за работа на модула по един
от стандартите (входове WLAN-En
и BT-En) и на вградения осцилатор
(LPO-In). Блокът Tx/Rx-switch&PA
включва RFTx и RFRx заедно с необходимия високочестотен усилвател на
мощност и след него към антената
са отделните нискочестотни филтри за Wi-Fi и Bluetooth и превключвателят. Връзките 5G-Tx и 5G-Rx са на
предавателя и приемника за 5 GHz на
Wi-Fi, на тези за 2,4 GHz са 2G4-Tx и
2,4G-Rx, на Bluetooth e BT-Tx/Rx и управленията са съответно Tx/Rx-SW
за превключване предаване-приемане,
5G-PAE за включване на на усилвателя на мощност за 5 GHz и 2G4-PAE на
този за 2,4 GHz.
При ползване на табл. 5 трябва да
се има предвид, че са дадени само
част от стойностите на токовете
ITx и IRx и на чувствителността,
която зависи от конкретния стандарт 802.11 и от скоростта на обмен на данни. Освен това за BLE вместо ITx/IRx се дава консумираният
ток IVDD от VDD при определен интервал от време между две предавания на данни. Специфична особеност
на модула на ред 3 е работата и със
стандарта ZigBee при голямата чувствителност от -102 dBm – нормално приемане с минимална мощност на
входния сигнал 6,31.10-14 W, което
при входно съпротивление 50 ома
означава при напрежение 1,78 mV.

Други модули
Ползваните за свързване на компютърни и телекомуникационни

мрежи мостове имат като своя разновидност модули с наименование
безжични мостове (Wireless Bridge,
Wi-Fi Bridge) съответно за безжични
LAN с логично съществуващите
възможности за връзка точка до
точка (Point-to-Point) и точка до много точки (Point-to-Multipoint). Освен
като модули те се оформят и като
част от такива често и с други
функции, и в зависимост от начина
на действие съществуват няколко
техни разновидности. Първата (WiFi Bridge Mode) определя точно работата им като мост и осигурява
свързване на две или повече АР помежду им както и с проводникови
мрежи обикновено Ethernet - за последното терминът е Wi-Fi to
Ethernet и необходимите за реализацията блокове са вградени в АР.
Пример за такъв модул, предназначен за работа с един АР, е WF121,
за който производителят Silicon
Labs предлага подходящи приложения. Той работи със стандартите
802.11b/g/n и Bluetooth 4.0 и с интерфейсите Ethernet, I2 C, SPI, UART
и USB, захранва се с две напрежения
2,3-3,6 V и 2,7-4,8 V и има размери
26,2x15,4x2 mm.
Разширяването на обхвата на
безжични мрежи се прави чрез модули от типа Wi-Fi Hotspot, като някои модели имат и Ethernet. Съществуват и модули Bluetooth to Wi-Fi
Bridge за връзка между Wi-Fi мрежа и
битови прибори с Bluetooth, пример
за каквито е WB50NBT на Laird
Technologies, работещ с 802.11a/b/
g/n и Bluetooth 4.0, и с габарити
47x37x4,9 mm.
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Ограничаване на
конденз в шкафове
за електроапаратура
Е

лектрическото и електронното оборудване, както и отделни уреди, обикновено се монтират в електрически шкафове, проектирани
така, че да осигуряват защита срещу въздействията на околната среда. Но дори и в запечатани шкафове,
влагата и водата могат да проникнат вследствие на множество обстоятелства. След като вече е
вътре в шкафа, тази вода започва да
се акумулира – и във вид на капчици
върху самите уреди и компоненти, и
във вид на цели локви на дъното на
шкафа. За решаването на този проблем се използват редица методи за
премахване на конденза и отвеждане на влагата. И въпреки това, дори
и малки количества остатъчна влага във въздуха или в течно състояние могат да доведат до скъпостру-
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ващи повреди на компоненти, да
съкратят очаквания им срок на експлоатация и като цяло да се отразят
неблагоприятно върху техните работни характеристики. За подобряване защитата на компоненти и
уреди от конденз е необходимо ново,
всеобхватно решение - ефективно,
нескъпо и такова, което да може да
се прилага в почти всякакви производствени условия.

Проблеми, свързани с
конденза
Кондензът се появява, когато влажен въздух се охлади или влезе в
съприкосновение
с
охладена
повърхност, като и в двата случая
температурата трябва да е равна
или по-ниска от точката на насищане на въздуха с водни пари, наречена
още точка на оросяване. При тази
температура въздухът не може по-

вече да задържа влагата и водните
пари започват да кондензират във
вид на капчици и да се отлагат върху
наличните повърхности. Когато
температурата спадне под точката на замръзване, водните пари кондензират във вид на скреж.
При образуването на конденз по
повърхностите на чувствителни
електрически и електронни устройства, монтирани в шкаф, възникват
редица проблеми. Корозията е един
от типичните – тя води до повишаване на електрическото съпротивление, което на свой ред води до отделяне на допълнителна топлина и
съответно до влошаване и непостоянство на работните характеристики на засегнатото устройство.
Освен това от корозията може да
се стигне и до ръжда по важни електрически компоненти, което увеличава риска от къси съединения, как-
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то и от опасното образуване на
електрическа дъга и искрене. За да
се осигури оптималният срок на експлоатация на компонентите, трябва да се вземат предпазни мерки,
които да предотвратяват възникването на условия, водещи до такива
вредни явления.
Макар и пълното предотвратяване на конденза да е идеалният вариант, условията, които водят до появата му, трудно могат да се контролират. Множество източници
могат да са причина за образуването на конденз – той възниква при
най-разнообразни условия и производствени операции. Там, където се
извършва отмиване в закрити помещения например, е възможно
съдържащият сапунени смазки поток под налягане да проникне около
изолиран отсек с компоненти до уплътненията му. Друг пример са случаите, при които кабелни канали или
тръби не са изолирани или захванати добре и тогава кондензът, който се образува вътре в тях, ще се
стича директно в шкафа. Но дори и
при спазването на всички монтажни правила, винаги могат да се по-
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явят течове.
В мокра или влажна среда, всеки
път щом вратата на шкафа се отваря – при нужда от ремонт или
редовна сервизна поддръжка – влагата прониква вътре. И тъй като компонентите в шкафа отделят топлина, загретият въздух може да поеме и задържи дори още повече влага. След изключване на захранването,
при по-ниските нощни температури
или при застудяване навън вследствие на студен дъжд и други фактори, повърхностите на шкафа се
охлаждат до температурата на
точката на оросяване и започва образуването на конденз. Големите
разлики между температурите във
и извън шкафа могат да доведат и
до разлика в налягането, при което
вода ще се просмуква през кабелните входове и/или през различните
уплътнения. Най-добрият начин за
борба с тези явления е да се използва устройство, което да премахва
конденза от таблото и от монтираните вътре в него компоненти. Но
намирането на ефективно и едновременно с това достъпно решение,
се оказва трудна задача.

Решения
Престоите поради повреди на
електрически компоненти могат да
струват скъпо. Обикновено повредите се случват по време на активния
производствен цикъл. Персоналът,
отговорен за поддръжката, трябва да
прекъсне обичайната си работа и да
възстанови производството. В такива случаи на авариен ремонт, цялото
внимание се съсредоточава върху решаването на спешните проблеми,
възникнали поради влагата в шкафовете. След като аварията веднъж се
отстрани, редовната поддръжка после се осъществява през по-дълги интервали или се пренебрегва. А това
създава условия за нови повреди в
бъдеще. Когато поддръжката се осъществява с подобен ритъм – от една
авария до следващата – екипите се
сблъскват с проблеми, които иначе
лесно могат да бъдат предотвратени. Производствени загуби, повредена продукция, аварийни ремонти и
разходи за компоненти – всичко това
може бързо да се натрупа и превърне
в затворен цикъл.
Технолозите и специалистите по
системите за управление са изпроб-
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вали много начини да заобиколят проблема с конденза, но
повечето от тях се оказват неефективни. Монтирането вътре в таблото на светеща електрическа крушка
или пък пробиването на отвори, откъдето да изтича
кондензът, не дават адекватно решение на проблема. В
различните производства са изпробвани множество варианти за изсушаване на електрически шкафове и моторни отделения, в това число изсушители на въздуха, нагреватели, нагреватели с вентилатор, вихрови охладители
и климатици. А електрониката работи най-добре и служи
най-дълго, когато е на студено и на сухо. Нагревателите
и светещите крушки създават нагрята, влажна среда и
затова те не водят до подобряване на положението по
отношение на ранното дефектиране на компонентите.

Външни системи за изсушаване на
въздуха
В много предприятия проблемът с конденза се решава
успешно чрез пречистване на затвореното пространство с въздух, изсушен в отделна за тази цел система.
Такава система за изсушаване може да създаде напълно
суха атмосфера в ограничен обем, като премахне от нея
водните пари и други вредни съставки, като фини капчици компресорни масла и твърди частици. Всякаква влага,
която проникне в шкафа, бива бързо изпарявана от сухия
пречистващ въздушен поток, подаван от системата.
Това е сгъстен въздух, който се филтрира и изсушава на
два етапа. Първо, коалесцентен филтър премахва 99,99%
от капчиците течност и твърдите частици с размер
над 0,01 микрона. Течните съставки отиват на дъното

на шкафа или отделението и се източват през автоматичен механизъм. После сгъстеният въздух минава през
мембранен модул, състоящ се от сноп кухи мембранни
влакна, които са пропускливи за водните пари. Когато
сгъстеният въздух преминава през централното каналче на тези влакна, водните пари се отлагат по вътрешните му стени, а сухият въздух излиза от другия край.
Малка част от този въздух се пренасочва в пространството между влакната, за да премахне влагата, която
се натрупва от външната им страна. След това уловените водни пари се изхвърлят в атмосферата в газообразно състояние. Така изсушеният въздух се насочва по
въздуховод вътре в шкафа, за да извърши пречистването, като влагата се превръща в пари, които се извеждат от долната част на шкафа.
Системата, комбинираща коалесцентен филтър и
мембранен модул, осигурява на изхода си въздух с точка
на оросяване -22°C при входящ въздух наситен с водни
пари при 38°C и налягане приблизително 7 бара. Температурата на въздуха на входа може да е в границите от
4 до 49°C, а налягането може да се колебае от 4 до 10
бара. Хидродинамичното и изходното налягане се контролират чрез вграден отвор. Системата е достатъчно
устойчива и може да издържи и да работи при тежки
условия, в които миенето е интензивно. Коалесцентният филтър може да се монтира и демонтира, което
улеснява поддръжката. Има функция за автоматично
източване на събралата се течност, така че филтърът
може да продължи да извлича течните съставки от въздуха неограничено дълго време без да се влоши неговият
КПД или пропускателната му способност.

Предимства на външните системи за
изсушаване на въздуха
Единствената необходима поддръжка на тези системи е периодичната подмяна на филтъра. Това обикновено се прави без инструменти, като корпусът на филтъра просто се развие и се смени активният елемент
(кръглото уплътнение може да се маха със специален
инструмент, което минимизира нуждата от резервни
уплътнения). В цялата конструкция на системата няма
движещи се части, което я прави изключително надеждна и безшумна при работа. Първоначалните инвестиционни разходи за една такава система за изсушаване на
въздуха в шкафове са минимални, разходите за поддръжка
също са сравнително ниски, особено като се сравнят с
цената на компонентите, които се предпазват.
Външните системи за изсушаване ефективно намаляват съдържанието на вода във въздуха в шкафа и могат
да се ползват 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, дори и
по време на честото миене в хранително-вкусовата
промишленост например. Не е необходим ток, нито хладилен агент, само малък поток сгъстен въздух. Също така
системата за изсушаване на въздуха не вкарва допълнително топлина в шкафа.

Нагреватели и нагреватели с
вентилатор
Поставянето на нагревател или светеща крушка в
електрическия шкаф е може би най-простият начин за
изсушаването му. Използването на нагревател води до
повишаване на температурата вътре; повишава се също
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и влажността, но количеството на
водните пари като абсолютна стойност остава същото. Ако се изключи
захранването или пък нагревателят
или крушката изгори, температурата спада до тази на околната среда
и водните пари могат да кондензират, от което ще последват проблеми за компонентите вътре в шкафа.
Високата влажност води до съкращаване на срока на експлоатация на
много електрически компоненти.
Аналогично, захранването към източника на топлина трябва да се
спре, докато се извършва миене, а
това също увеличава възможността
да се образува конденз вътре в шкафа. Освен това, топлината от крушката може да причини преждевременно дефектиране на компоненти. На
някои места използват вентилатор
за издухване на топлия въздух вън от
шкафа. Вентилаторът обаче е още
един допълнителен компонент в системата, който консумира енергия,
може да се повреди и заради него са
необходими отвори, откъдето също
може да навлезе влага.

Вихрови охладители
Вихровият охладител е механично
устройство, което разделя газ/
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въздух под налягане на топъл и студен поток. Студеният въздушен поток, на свой ред, се прекарва през
електрическия шкаф, за да премахне
водните пари. Основният елемент
при тези охладители е вихровата
камера във вид на тръба, в която се
подава газ/въздух под налягане. В
единия край на тръбата има конична
дюза и само външният слой въздух,
който е студен, излиза през нея. Тъй
като студеният въздух е с по-малко
съдържание на водни пари от въздуха в съответната среда, количеството на водните пари вътре в шкафа
намалява. За съжаление експлоатационните разходи за един вихров охладител са твърде високи. Типичният
модел осигурява въздух с дебит около 0,23 куб. м/мин. и изисква компресор с изходна мощност 2 конски сили
(1,5 kW), което води до значително
потребление на енергия.

Изсушители на въздуха и
климатици
Изсушителите премахват водните пари от въздуха и поддържат
една и съща температура на средата, докато климатиците премахват
водните пари и охлаждат въздуха.
Недостатък на изсушителите е, че

заемат ценно пространство вътре
в шкафа. Климатиците пък консумират значително количество електроенергия и в тях има хладилен
агент, което е потенциално опасно
за средата. Освен това имат и движещи се части, а това може да е
проблем при поддръжката.
Изсушителите биват три вида –
механични/охладителни, електронни
и химични. Първият вид се използват
най-често, като действието им се
базира на изтеглянето на влажния
въздух върху охладена намотка посредством малък вентилатор. Тъй
като по този начин наситеността
на водните пари се увеличава, те
кондензират върху намотката и се
оттичат в събирателен съд. Вторият вид изсушители използват елемент на Пелтие за осигуряване на
охладена повърхност, върху която
водните пари да кондензират. Предимство на този вид изсушители е,
че са много леки и нямат механичен
компресор. Сухите химични изсушители не са често прилагано решение,
тъй като трябва да се подменят на
определен период от време, което
изисква разходи освен за поддръжка и
за обезвреждане на отпадъчните
отработени материали.
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Термична защита
на осветителни
системи
П

роизводителите на осветителни системи се опитват да
превъзмогнат проблемите с прегряването, като конструират системи,
които използват подходящи топлоотвеждащи радиатори, корпуси от
високо топлопроводими материали
и съвременни техники за термично
проектиране. В повечето случаи
тези производители не разглеждат
интегралните схеми за светодиодно управление като управляващ компонент в термалната система.
Употребата на интегрални схеми
за светодиодно управление с интелигентна защита против прегряване предоставя допълнителен контролен механизъм, който може значително да удължи живота на светодиодния светлинен източник, гарантирайки номиналната му продължителност на живот и намалявайки случаите на дефектирали компоненти. В
зависимост от производителя и областта на приложение, полезното
време за експлоатация на светодиодните светлинни източници варира от 20 000 часа до 50 000 часа, в
сравнение с по-малко от 2000 часа
на крушките с нажежаема жичка.
Интелигентната защита против
прегряване също така позволява да
се намали цената на цялата система, като дава възможност на системните интегратори да разработват радиаторите с минимален резерв.
Независимо че светодиодите
имат много по-висока ефективност,
в сравнение с други светлинни източници голяма част от енергията, необходима за тяхното управление, се
превръща в топлина. За разлика от
крушките с нажежаема жичка например светодиодите произвеждат
минимално количество или никаква
инфрачервена радиация. Ето защо
произведената топлина трябва да се

40

отвежда от светодиодния цокъл към
основната платка и радиаторите,
корпусите и елементите на рамката на светлинния източник. Ако
тази топлопреносна система има
конструкционни или производствени
отклонения, или работи в условия на
високотемпературно нагряване, светодиодите, интегралните схеми за
светодиодно управление или други
чувствителни на нагряване компоненти, като например електролитните кондензатори, могат да бъдат
повредени.

Методи за термична
защита
Проектирането на топлинното
управление на светодиодите често
е фокусирано върху радиаторите и
дизайна на печатната платка, докато възможностите, които дават
интегралната схема за светодиодно управление и чипа за управление,
не се взимат под внимание. Използването на интелигентна защита от
прегряване, осъществена от интегралната схема за светодиодно управление, може значително да удължи
живота на светодиодните светлинни източници.
Защита против прегряване, осъществена от интегрална схема за светодиодно управление, може да бъде
приложена по няколко различни начина. Някои устройства със светодиодно управление имат изводи, към които могат да бъдат прикрепени
външни температурни сензори. Различни топлочувствителни устройства, в това число диоди, вградени
сензори, терморезистори с положителен температурен коефициент
(PTC) или с отрицателен температурен коефициент (NTC), могат да се
използват за термозащита на светодиодите в различните им области на
приложение. Терморезисторите с
отрицателен температурен коефициент (NTC) са най-предпочитаното

средство за измерване и управление
на топлината в много от тези области, предимно заради компактния им
дизайн и привлекателното съотношение цена/качество. Но точността,
времето за реакция и температурният градиент зависят от начина, по
който е монтиран терморезисторът
на платката. След като се намери
подходящ начин за измерване на температурата, следващото нещо, на
което трябва да се обърне внимание
е начинът, по който светодиодът
реагира на прегряване. Обикновено
използваният метод е да се предизвика незабавно прекъсване на токозахранването към светодиода при отчитане на критични температурни
стойности. В тези случаи устройството може да се включи отново
при спадане на температурата или
при рестартиране на захранването.
Тези методи за термозащита имат
някои недостатъци:
l Методът на незабавно прекъсване на токозахранването налага задаване на високи стойности, при които да става това прекъсване, с цел
да се избегнат фалшиви изключвания.
И докато високите зададени температурни стойности предпазват от
катастрофални последствия, те
също така значително скъсяват живота на светодиодите.
l Изключването на токозахранването на светодиодите означава внезапно прекъсване на светлината.
Това може да доведе до неприятни
ситуации като паника на обществени места.
l Повечето управления автоматично се рестартират, когато системата се охлади. Когато това стане,
системата отново започва да се
нагрява и може отново да настъпи
изключване, като крайният резултат от всичко това е неприятно
премигване.
l Управления, които след изключване
остават в това състояние до по-
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осветление
вторно включване на захранването,
често са трудни или невъзможни за
употреба поради самото условие на
такова превключване.
Директното изключване на светодиодното управление не е подходящ
метод за прилагане в продукти и
системи за осветление, свързани със
сигурността (например осветление
на аварийни изходи, евакуационни
трасета, ключове за аварийно изключване и др.), тъй като при тях
постоянната осветеност е от решаващо значение.

Използване на интегрални
схеми за интелигентна
защита от прегряване
Използвайки основната идея на
патент, при който интегралната
схема за светодиодно управление се
използва като термосензор, е разработена технология за защита на
светодиодите с постепенно димиране (slope dimming) и променлива температура на сработване на термалната защита, за да се избегнат ограниченията, които се срещат при
конвенционалните модели на светодиодни системи. Новата технология
беше внедрена в наскоро представеното светодиодно управление с хистерезисен понижаващ регулатор на
напрежение (DC/DC hysteretic buck) и
измерване на тока откъм захранващото напрежение.

Основни предимства на
използването на
интегрални схеми за
защита от прегряване
Спестяване на системни средства – интегралната схема за управление може да се използва като референтна температура за определяне на температурата на светодиодите в системи, в които управлението е термично свързано със светодиодите. Това спестява разходите
за терморезистор с отрицателен
температурен коефициент (NTC),
допълнително окабеляване и изводи
за конектори. Освен това, планът за
термозащита е опростен. В случаите, в които не може да се използва
плътно термално свързване на интегралната схема за управление със
светодиодите, сериите ILD6 могат
също да използват и външен чувствителен NTC елемент за защита
на системата. Терморезисторът с
отрицателен температурен коефициент (NTC) в тези случаи е разположен в близост до светодиодите, за
да отчита правилно тяхната температура.
Удължаване живота на светодиода чрез постепенно димиране – нама-
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ляването на средната стойност на
тока на светодиода с вградено постепенно димиране помага за увеличаване живота на светодиодите
чрез намаляване на тяхната температура на прехода. Тази защитна
схема би трябвало да има равномерна характеристика на отдаване на
мощност, тъй като в обратния случай резките превключвания могат да
доведат до премигвания на светлината.
Това постоянно регулиране позволява на системата да постигне равновесна точка, в която светлинният източник може да работи в непрекъснат режим при извънредни
условия на намалена светлинна мощност. Ако топлинното равновесие се
наруши от допълнително топлинно
натоварване, постепенното намаляване ще продължи до достигане на
минимума от 25% от зададената
средна стойност на тока на светодиода. Тогава светлинният източник
ще продължи да поддържа светлинна
мощност с ниво на яркост от 25%
от номинално зададената. Интелигентната функция за постепенно
димиране позволява на клиентите да
конструират своите осветителни
решения според основния обхват на
работната температура. Непредвидените пикови температури, които
могат да унищожат една светодиодна система, също могат да се заобиколят с използването на интелигентната функция за постепенно
димиране.
Оптимизация на експлоатационния живот спрямо разходите в термална система чрез настройка на
точката на задействане на защитата от прегряване – производителите на осветителни тела могат да
задават различни температури, при

които да се задейства термалната
защита, чрез настройка на външен
резистор спрямо нуждите на крайния
потребител и областта на приложение.
Токът започва да намалява при
достигане на праг на температурата на прехода за интегралната схема за светодиодно управление, която се настройва чрез външен резистор. Чрез метод на регулиране, точката, от която токът трябва да
започне да намалява във високотемпературни условия, може да бъде
настроена спрямо специфичните
изисквания към светодиодното осветително тяло. Това означава, че производителите на осветителни системи могат да правят оптимизации
между цена и експлоатационен живот. В случаите, в които на клиентите трябва да се гарантира
възможно най-дълга продължителност на живота на осветителната
система, разработчиците на системата могат да предвидят по-ниска
гранична стойност на температурата. Ако ниската стойност е основното съображение при конструиране
на системата, граничната температура за задействане на защитата
може да бъде настроена на по-висока стойност, за да се осигури номинална светлинна мощност в условията на по-високи температури и да
се предпази системата чрез използване на функцията за защитата против прегряване на интегралната
схема, вместо да се увеличава размерът на радиатора, за да се покрият крайните стойности в работните условия на средата. В този случай продължителността на живота
на светодиодите в системата ще
бъде по-малка в сравнение с по-горе
представения модел.
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Роботизирано
обслужване на
металорежещи
машини
С

развитието на технологиите
в сферата на роботиката постоянно нарастват приложенията на роботизирани системи за обслужване
на металорежещи машини в металообработката, машиностроенето и
автомобилостроенето. Възможностите за гъвкаво конфигуриране на
роботите и оборудването им със
сензори, системи за машинно зрение
и други иновативни технологии ги
правят достатъчно „умни“, за да
заместят човека в тази комплексна
и отговорна дейност. Интелигентните роботи осигуряват разходно
ефективен метод за автоматизиране на металообработващите операции, като елиминират нуждата от
скъпоструващи системи и механизми за зареждане на детайли и заготовки за обработка. Сред ползите
от внедряването на роботи в обслужването на металорежещи маши-
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ни са: подобрена ефективност и производителност, по-голяма гъвкавост
и по-кратки обработващи цикли, усъвършенствано качество на готовите изделия, по-голяма сигурност на
процеса и елиминиране на рисковете
за здравето и безопасността на
оператора. Макар доскоро обслужващите роботи да се считаха за рентабилна инвестиция само в мащабните производства с големи обеми
и тесен асортимент, най-съвременните решения в областта правят
ползите от автоматизацията достъпни и за по-малките предприятия.

Същност и особености на
роботизираното
обслужване
Основните функции на обслужващите роботи за металорежещи машини са да зареждат и разтоварват
детайли или изходни материали за
обработка и да рестартират производствените програми след края на

предишния обработващ цикъл. Освен
транспортирането на обектите в
пространството, роботите се грижат и за тяхното ориентиране. Това
са задачи, които традиционно се
изпълняват от хора, но като цяло са
опасни и с висока повторяемост, а и
в много държави в този бранш се
наблюдава критичен недостиг на
квалифицирани кадри. В допълнение,
прецизността и надеждността на
обслужващите роботи надминават
човешките, а загубите вследствие
на човешка грешка при тях са елиминирани напълно. Ето защо все повече производствени компании избират да внедрят роботизирани системи за обслужване на металообработващото оборудване, като успяват да реализират и значително
подобрена производствена ефективност.
Сред най-популярните приложения
на тези роботи в машиностроенето и автомобилостроенето са об-
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служване на металорежещи и металообработващи машини, преси, отрезни машини, автомати за инжекционно формоване и т. н. Извършваните операции включват: зареждане
и разтоварване на детайли при шлифоване, струговане и фрезоване, обслужване на оборудване за щамповане, щанцоване, пробиване, райбероване, електроерозийна обработка,
шприцване, заваръчни операции и др.
Циклите на зареждане, обработка,
разтоварване и рестартиране на
програмата могат да продължават
безброй пъти при условие, че на робота се осигурява непрекъснат поток от детайли или материали за
подаване към машината.
Роботизираното обслужване не се
ограничава само до металообработката, а се прилага и при обработката на полимери, керамика, композитни материали и т. н. Роботите са с
различен брой оси (до 6-7 и повече) в
зависимост от приложението и
товароносимост обикновено до няколкостотин килограма.
За да бъде процесът максимално
прецизен, ефективен и адаптиран
към конкретното приложение, роботизираната система се оборудва с
различни периферни устройства и
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спомагателни технологии в зависимост от извършваните операции и
обектите, с които манипулира – грипери (хващачи), стативи за презахващане, машинни интерфейси, платформи за машинно зрение, четци за
баркодове и етикети и т. н.

Обслужващи роботи в
lean производството
С популяризирането на концепцията за т. нар. стегнато производство (lean manufacturing) все повече
производствени предприятия се
стремят да елиминират излишъците и загубите и да подобрят цялостната стойност на продукцията. С
цел да оправдаят инвестициите в
автоматизирани металорежещи
машини и да оптимизират тяхната
възвръщаемост, машинните интегратори днес се стремят да се
възползват в цялостните решения
от всяка нова роботизирана технология.
Обслужващите роботи за металообработващо оборудване спомагат
за намаляване на разходите за човешки труд, като позволяват автоматизирано обслужване на повече от
една машина наведнъж. Роботите с
по-компактни габарити пестят цен-

но пространство в цеховете и позволяват увеличаване гъстотата на
оборудването, и в резултат – на производителността. На пазара са достъпни и т. нар. zero-footprint, които
не заемат пространство на пода, а
се монтират на релса отгоре над
клетката.
Основният фокус при роботизираното обслужване на металорежещи
машини са по-високата скорост и
гъвкавост. В сравнение с човека, роботът може да зарежда и разтоварва детайли в пъти по-бързо, позволявайки и по-динамично редуване на
циклите, смяна на обработващите
програми, инструменталната екипировка и т. н. Допълнително предимство е възможността повече спомагателни операции да се автоматизират, например почистването на
чеплъци, обезмасляването, инспекцията на готовите детайли и т. н.
За да се реализират по-високи цели
в посока повишаване на стойността на продукцията и да се редуцират максимално излишъците и загубите, производителите на системи
за роботизирано обслужване се фокусират върху по-компактни конструкции, по-бързи изпълнителни механизми и по-интелигентни техноло-
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гии. Добре проектираните конфигурации от металорежещи машини и
роботизирани обслужващи системи
се отличават с малко общо заемано
пространство, ефективна организация на потоците от детайли/материали и готови изделия. В най-базовия сценарий обслужващият робот
се монтира просто там, където би
стоял операторът, без да е налице
реална икономия на пространство.
Портално-монтираните шарнирни
роботизирани рамена, разположени
над клетката, са сред най-ефективните подходи за пестене на ценно
място в цеховете. Освен зареждане
и разтоварване, порталните роботи
могат да изпълняват ролята на
транспортни системи за пренасяне
на детайлите и заготовките от
една машина на друга за извършване
на различни операции.

Дизайн на роботите и
организация на
работната клетка
Различните схеми на организация
на работната клетка осигуряват
различни възможности и предимства
на роботизираните обслужващи системи. Монтирането на робота
върху релса над клетката му позво-
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лява да достига симетрично всичките й зони в хоризонтално направление, докато роботите, монтирани
на странична релса, се отличават с
максимален вертикален обхват. Последните са изключително полезни
например при обслужването на шприцавтомати.
За приложения като шлайфане,
обезмасляване или дозиране дизайнът „наобратно“ (монтираният
на релса отгоре надолу робот) позволява голям обхват на работа, който
би бил трудно постижим при монтаж на системата на пода.
По-малките като габарити обслужващи роботи обикновено дават
на конфигураторите възможност за
избор дали да ги монтират в конструкцията на самата машина или
извън нея. Решенията за подвижен
монтаж позволяват последващо репозициониране на роботите и преконфгуриране на клетката, например
при промяна във вида или последователността на извършваните операции. На пазара се предлагат и цялостни решения, състоящи се от металообработващи машини с монтирани в конструкцията им обслужващи
роботи. Достъпни са и версии за
ретрофит на съществуващо оборуд-

ване с интегрирането на роботизирана система за обслужване.
Във всички случаи, инсталирането
на обслужващия робот изисква предварително планиране на монтажа,
разположението и ориентацията му.
Ето защо, повечето големи производители на оригинално оборудване в
сферата на роботиката предлагат
софтуерни платформи за симулация.
Те позволяват на интеграторите и
производителите предварително да
разиграят виртуално различните
варианти за монтаж на робота и да
преценят кой осигурява най-добра
синергия с металорежещата машина и спомагателното оборудване и
най-висока производителност.

Предимства на
роботизираното
обслужване
Освен стандартните системи за
роботизирано обслужване на металорежещи машини, на пазара се предлагат и модулни решения за нестандартни приложения, които позволяват значително персонализиране. С
други думи, обслужващите роботи са
подходящи за всякакви приложения
във всички видове производства и
индустрии. В допълнение, един и същ

май 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2017

47

автоматизация

робот може да бъде програмиран за
работа с различни машини в цеха.
Сред основните предимства на
системите за роботизирано обслужване са: висока гъвкавост, надеждност и прецизност, възможности за
подобряване на качеството на продукцията с над 25%, елиминиране на
риска от човешка грешка и на потребността от регулярно прекъсване на производствените операции за
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почивка на оператора. Обслужващите роботи съкращават периода за
възвръщане на инвестицията в металообработващото оборудване,
като спомагат за постигане на повисока производителност и по-малко загуби. Те са в състояние да работят непрекъснато, както и да изпълняват операции с висока повторяемост, включително да заместят
човека в изпълнението на различни

опасни, мръсни и скучни задачи. Така
цялостно се намалява стресът върху
работниците и броят на нараняванията и злополуките при обслужване
на металорежещи и металообработващи машини в индустрията.
Голяма част от обслужващите
роботи днес са колаборативни и не
изискват предпазни бариери или заграждения. Те разполагат с усъвършенствани технологии за сигурност и
безопасност, които позволяват работата им рамо до рамо със служителите в споделено работно пространство. Колаборативните обслужващи роботи обикновено са програмирани да спират напълно при
сблъсък с човек, както и да работят
в безопасен режим (с намалена мощност и сила) при навлизане на оператор в даден периметър около робота.
В резултат от всички тези предимства на роботизираните системи за обслужване на металообработващо оборудване се реализират
значителни икономии на оперативни производствени разходи. Най-новите решения на пазара не изискват
скъпоструващо програмиране, настройка, предпазни ограждения и др.,
а възвръщаемостта на инвестиция-
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та в тях е от порядъка на едва няколко месеца.

Решения за роботизирано
обслужване в МСП
В много от цеховете за металообработка, част от малки или средни производствени предприятия у
нас и в чужбина, е налице недостиг
на квалифицирани професионални кадри. Тези производства обикновено
разполагат с малък бюджет за внедряване на роботизирани системи.
Други ограничаващи фактори са наличието на множество производствени процеси в програмата на
МСП и производството на малки
партиди и серии продукти. Съгласно
разпространеното в индустрията
схващане, роботите са рентабилно
решение само за големите производства. Съвременните решения на пазара обаче са по-гъвкави и лесни за
програмиране, което им позволява да
се адаптират към особеностите на
различните процеси в производствената програма и да обезпечат обслужването на различни машини в
производството на широка гама
продукти.
За повечето по-малки цехове найподходящото решение е подвижно
роботизирано рамо с универсален
грипер, който може да захваща различни по форма и големина обекти и
да ги зарежда в машината или да ги
разтоварва от нея. Препрограмирането на робота за обслужване на
различен процес и други продукти
обикновено се извършва само за няколко минути.

Възможни конфигурации
според бюджета
Дори предприятията с по-ограничени финансови възможности могат
да се възползват от възможностите на съвременните решения за роботизирано обслужване на металорежещи машини. Възможни са конфигурации с различна степен на автоматизация в зависимост от приложението и бюджета.
Първият вариант е т. нар. решение „направи си сам“. С помощта на
колаборативен робот и крайно изпълнително устройство потребителите могат сами да конфигурират
производствена клетка, адаптирайки я към изискванията на производствената програма. Този вариант
обикновено изисква най-малка инвестиция, като включва роботи и периферни устройства от по-нисък клас,
ръчно програмиране и препрограми-
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ране и не включва предпазни заграждения. Конфигурацията е изключително лесна и бърза за интегриране в
производството и съвсем скоро
може да бъде тествана ефективността и ролята й за повишаване на
ефективността.
Следващият вариант включва повисока степен на автоматизация и
закупуване на предварително проектирана клетка за роботизирано обслужване от производител или системен интегратор. За основа се
използва колаборативен или конвенционален индустриален робот, а интеграторите обикновено предлагат
всички други необходими аксесоари,
технологии и софтуер. Цената на
тези системи логично е по-висока в
сравнение с предишния вариант, тъй
като в много случаи са необходими
много периферни устройства и подълго време за инсталиране и внедряване в производството. Въпреки
всичко, конфигурацията остава сравнително компактна, инвестицията –
в разумните граници, а възвръщаемостта – достатъчно бърза.
Производителите на системи за
роботизирано обслужване на металорежещи машини предлагат и абсолютно готови, цялостни решения,
които обикновено са подходящи за поголеми производители с възможности
за по-сериозни инвестиции. Тези комплексни системи в повечето случаи
се проектират за извършването не
на една или няколко, а на множество
операции, свързани със CNC обработката. Вграждането на повече функционалност и разширяването на работните параметри (обхват, товароносимост и др.) значително увеличават
и цената на системата. Ето защо
този тип решения традиционно са
най-скъпи. Те са базирани на големи
индустриални роботи с предпазни
бариери, включват обособени клетки
за роботизирано обслужване, както и
пултове за програмиране и синхронизиране на процесите от оператор.
Макар производителите на роботи
все по-често да предлагат и вградени софтуерни помощници за програмиране, които са все по-лесни и интуитивни за използване, все още представлява значителна инвестиция да
обучиш персонала си да програмира
даден робот и да работи с него. За да
бъдат качествено изпълнени и с необходимата синергия между оборудването, този тип комплексни клетки обикновено се проектират и изграждат от специализирани интегратори.
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Нови технологии
и приложения
при сервопресите
В

индустриалното производство от десетилетия се използват
ръчни, пневматични и хидропневматични преси, много преди сервопресите да се появят на пазара в началото на деветдесетте години на миналия век. Въпреки че все още намират
приложение в предприятия от всички
промишлени отрасли за производството на изключително широк набор от изделия, при конвенционалните видове преси съществуват известни ограничения в точността, бързината, а и в комуникационните възможности, които при по-старите модели напълно отсъстват.
Сервопресите, от друга страна,
през последните години се доказаха
като високоефективни решения във
всички изброени направления. За разлика от традиционните преси, те
осигуряват на производителите много повече възможности за контрол на
производството и позволяват прецизно управление на процесите в цикъла на пресоване, както при единични
бройки, така и при големи серии.

Развитие на сегмента
Повечето модели сервопреси в
миналото са произвеждани за автомобилната индустрия – отрасъл, в
който от десетилетия се извършва
асемблиране на комплексни изделия в
едросерийно производство. Постепенно сервопресите навлизат в производствените практики и на предприятията в космическия сектор и в
сферата на медицинските изделия.
През последните години този тип
оборудване за металообработка за-
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почна да се налага и в други индустрии, включително в производството
на потребителски уреди и стоки.
Цената на сервопресите днес се е
понижила значително в сравнение с
моделите през 90-те, което води до
още по-широкото им популяризиране
в промишленото производство.
На пазара са достъпни широка
гама от типоразмери частично или
напълно автоматизирани сервопреси, в стандартно изпълнение, компактни, преносими, както и модели за
монтаж върху роботизирани системи. Пресите за роботи обикновено
са предназначени за монтиране в
края на роботизирана ръка или за
роботизиран портал.

Предизвикателства при
формоването на AHS
материали
Автомобилните производители
значително са оптимизирали произ-

водствените си технологии през
последните години в посока намаляване теглото на превозните средства с цел покриване на стандартите за средна икономия на гориво,
същевременно спазвайки действащите норми за безопасност. Производителите на оригинално оборудване
(OEM) в аерокосмическия сектор
също постоянно работят в посока
олекотяване на конструкциите с цел
икономия на гориво. Редуцирането на
теглото до голяма степен е възможно благодарение на разработването
и налагането на т. нар. усъвършенствани материали с висока якост
(advanced high-strength, AHS) в индустриалното производство. Тези материали обаче представляват сериозно предизвикателство за щамповане, формоване и други формоизменящи операции.
Освен че са предразположени към
пружиниране, разкъсване, както и
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образуване на гънки, те увеличават
и стресовото натоварване върху
формовъчните преси и спомагателното оборудване. Вследствие на
мощните шокови вибрационни вълни,
които се получават, възникват предпоставки за пукнатини и деформации
в матриците и пресите.

Предимства на
сервопресите при
формоването на AHS
материали
Производителите на матрици
непрекъснато търсят иновативни
подходи и решения за формоването
на AHS метали, включително и в
областта на сервозадвижваните
механични преси. Днес технологиите
в тази сфера са напреднали до ниво,
което им позволява да отговорят на
предизвикателствата, свързани с
формоването на метали със супер
якостни характеристики, ниска обработваемост и силно закаляване.
AHS материалите изискват преси с по-висок тонаж и енергия, отколкото тези, предназначени за материали с по-ниска якост на опън.
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Сервопресите могат да прилагат
голяма сила и при ниска скорост на
работа, забавяне по време на формоването, последващо ускоряване в
непродуктивна част на хода на буталото, повторен удар без допълнително позициониране на обекта и
различни вариации във височината на
хода. Всички тези възможности ги
правят много подходящи за изпълнение на различни комплексни задачи,
дори в специфични и нестандартни
производствени приложения.

Технологии за управление
на позиционирането
Сред най-често срещаните технологии за измерване и отчитане на
позиционирането, използвани в
съвременните модели сервопреси, са
линейните променливи диференциални трансформатори (LVDT), точковите енкодери и абсолютните енкодери. LVDT са с относително най-ниска
цена и осигуряват сигнал с ниска
разделителна способност. Инкременталните енкодери типично изискват малко по-голяма инвестиция,
като осигуряват импулсен изходен

низ (pulse spring) според въртеливото изместване на оста. Според много производители, абсолютните енкодери предлагат най-добра резолюция, повторяемост и прецизност при
позициониране. Чрез използването на
двоичен модел, който не се повтаря
в рамките на един оборот, енкодерите определят точния ъгъл на завъртане по отношение на фиксирано
устройство. Разширените измервателни възможности по отношение
на сила и позиция позволяват сервопресите да бъдат използвани в производството на висококачествени готово асемблирани машинни възли,
като същевременно се спазват все
по-строги допуски и сглобки.

Нови приложения на
сервопресите
Четвърт век след пазарния им
дебют, сервопресите продължават
да разширяват своята приложна област. Сред производствените отрасли, в които бележи ръст използването на сервопреси през последните години, се нареждат потребителската електроника, космическите
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изследвания, бялата техника, медицинското уредостроене, бижутерията и производството на батерии.
Moщни сервопреси днес се използват за пълнене на
химикали и прахообразни субстанции в корпусите на
акумулаторните батерии, за да се гарантира, че
пълнежът е с предписаната плътност. В часовникарството се използват ниско- до умереномощни мини сервопреси за прецизно сглобяване на зъбни предавки в някои
от най-скъпите модели часовници.
Производителите на потребителска електроника все
по-масово внедряват в производството си мощни преси, например за едновременен монтаж на голям брой щифтове върху печатни платки.
Сервопресите, с присъщата си гъвкавост, са подходящи и за най-сложните приложения в индустриалното производство, независимо от вида и обема на продукцията,
включително и в аерокосмическата индустрия. Операторът има възможност ръчно или автоматично да подмени инструменталната екипировка и да зареди нова
програма в интерфейса на пресата само за броени минути.
Все по-лесен става и монтажът на сервопресите, наред с оптимизирането на тяхната ефективност. Някои
нови модели преси се произвеждат с комбинация от двигател и сервомотор с цел ограничаване габаритите на
агрегата и обема на окабеляването. В допълнение, доставчиците на сервомотори все по-често предлагат и различни софтуерни модули за сваляне, които дават възможност
за комуникация с всеки контролер (PLC) на пазара.

Еволюция на технологиите при
пресоването
Сред най-интересните новости в областта е т. нар.
двойна сервотехнология (twin servo). При тези модели
задвижващият агрегат вече не се намира в горната част
на пресата, а е разположен отдолу. Притискателните
бутала прилагат силата по краищата на работната
шейна и я задвижват надолу. Това позволява по-големи
ексцентрични натоварвания и максимална сила на притискане се генерира точно по ръбовете на матрицата.
Това не само повишава точността на произведените
части, но и значително подобрява надеждността на
процеса и удължава живота на матрицата. В допълнение, външно монтираните притискателни бутала позволяват на сервопресата да работи с по-големи натоварвания на различни места в матрицата и значително поголеми габарити на обработваните детайли.
Двойната сервотехнология при пресоването обуславя по-голяма гъвкавост при конфигурацията на матриците. При нея има висока устойчивост срещу заклинване
на притискателната шейна, което от своя страна води
до намаляване на пружиниращия ефект при произвежданите детайли. В резултат е налице по-голям обем продукция с по-високо качество.

Иновации по посока скорост и
производителност
В някои съвременни модели сервопреси от висок клас
носачите, служещи за транспортиране на детайлите,
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не са монтирани на релси, а на подвижни колички със собствено задвижване. Това значително намалява
дължината на релсите и следователно – на цялата обработваща линия.
Сред положителните ефекти е наличието на по-малко маса за задвижване, което води до по-добра производителност. Благодарение на подвижните колички отделните формовъчни станции могат да бъдат аранжирани на различни разстояния една от
друга. Това създава нови възможности при конструиране на матриците,
защото повече формовъчни станции
могат да бъдат монтирани в леглото на пресата.
Еволюцията в технологиите при
сервопресите до голяма степен е
съсредоточена върху необходимостта от по-голяма гъвкавост при пресоването и повишаване скоростта
на обработка. Иновативните нискоинерционни сервосистеми за задвижване в новите серии преси на пазара
могат да осигурят почти същите
скорости на работа като механичните преси, като в същото време
запазват висока гъвкавост. Компак-
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тният дизайн на задвижващите агрегати при тези системи позволява
по-бързо ускоряване и по-рязко спиране, което води до увеличаване на
продуктивността и енергийната
ефективност на машината. В обобщение, днес сервопресите са достигнали висок етап в развитието си, на
който успешно съчетават програмируемостта на хидравличните преси
с високата производителност на
механичните преси.

Развитие на
технологиите за
управление и задвижване
Приложенията им и в други индустриални сегменти, като вятърната
енергетика например, допринесе за
развитието на технологиите при
сервомоторите с висок въртящ момент и ниски обороти и направи
тези системи по-достъпни в промишленото производство. Това развитие позволи на производителите
на сервопреси да предложат по-широка гама от продукти и нива на производителност.
Сред интересните иновации на

пазара в тази област са технологиите за трансфер на данни от сервопресите, които позволяват на
производителите да използват и при
този тип оборудване човеко-машинни интерфейси, които отчитат промените в профила на движение и
настройките на автоматизираните
системи.
Други иновативни функции включват технологии за интелигентна
защита на матриците, които спомагат за подобряване на производителността и намаляване на ефекта на
вредните въздействия на работната среда върху матрицата. Тези решения включват възможности за
отдалечена диагностика, способстващи дистанционното регистриране, локализиране и отстраняване
на проблеми с оборудването в рамките на няколко минути.
Друга новост в областта на операторските интерфейси са генераторите на сервокрива, които гарантират висока надеждност на процеса чрез подобрена координация на
кинематиката на плъзгане и параметрите за автоматизация. Това
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улеснява и ускорява настройката на захранващата бобина, системата за трансфер, както и параметрите на
сервопресата.

Енергийна ефективност на
съвременните сервопреси
Ключът към управлението на енергията при сервопресите е подобряването на енергийната ефективност на
оборудването и процесите чрез кинетично буфериране.
За да е възможно това, се генерират оптимални сервокриви чрез интегриране на критериите за енергийна ефективност с теоретичното потребление на енергия.
Разработването и интеграцията на уникални общи
кинетични буфери за тандемни линии от сервопреси е
сред големите технологични подобрения в областта.
При първото поколение тандемни линии сервопреси в
миналото всяка преса има своя самостоятелна система
за управление на енергията. Това прави линията по-малко рентабилна както в работно, така и в производствено отношение, тъй като потреблението на енергия не
е оптимизирано. Споделените системи за управление на
енергията в по-новите модели подобряват показателите на сервопресите в двете направления.
В сравнение с конвенционалните преси с маховик, сервопресите поначало са проектирани да пестят енергия
и ресурси. Един от начините да се подобри ефективността на пресата е използването на системи за енергийно управление. Тези системи съхраняват енергията, регенерирана по време на спирачната фаза на цикъла на
пресата, а след това я насочват за използване в следващата фаза на ускорение. Това намалява свързаното натоварване и изглажда пиковете в напрежението. Някои
модели преси от висок клас на пазара днес са оборудвани
с енергоспестяващи задвижващи системи, позволяващи
управление на скоростта, технологии за обратна връзка
с оператора, отчитащи енергопотреблението, интелигентни режими на готовност, електрически вериги за
режим на покой и т. н.

Технологии за енергиен мениджмънт
Сред най-креативните решения в сегмента са системите за енергиен мениджмънт, създадени на базата на
кондензаторни банки, които са монтирани в конструкцията на сервопресите. Те позволяват мигновена доставка на допълнителна енергия с минимални загуби и
ниски разходи за поддръжка, защото не се нуждаят от
допълнителни двигатели или преобразуване на механичната енергия в електрическа и не търпят свързаните с
това загуби. Този тип системи за управление на енергията пестят енергия чрез намаляване на пиковия ампераж и потреблението с 30 до 40%. Това се постига
отчасти чрез регенериране на излишната енергия и
съхранението й в кондензаторните банки.
Сред съвременните нововъведения в областта на
сервопресите са смарт системите за енергиен мениджмънт, които следят консумацията на енергия и
помагат на пресовчиците да коригират пиковите натоварвания, както и да регенерират енергията по-ефективно.
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Моделите сервопреси, в които не
са интегрирани въобще или само
частично са заложени функции за
енергиен мениджмънт, логично са поевтини за производство, но се оказват по-неефективни в редица приложения. Тези системи осигуряват редица ползи за производителите,
като управляват необходимата
енергия за задвижване на пресата,
регенерират, запазват и утилизират експлоатацията на източниците на механична енергия, а именно спирачната система, пружините,
възглавниците и т. н. Подобно на
хибридните автомобили, и тук всички налични източници на енергия
следва да се проследяват и циркулират в система със затворен контур.
Този оптимален подход осигурява
постоянна производителност с пониска нетна потребявана мощност
на подвижен компонент.
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Еволюция при мощността
и гамата типоразмери
Развитието на технологиите при
сервопресите през последните години позволи по-голямо разнообразие по
отношение на предлаганите типоразмери преси. Съвременните сервомотори са по-мощни и с по-висок
въртящ момент. Производителите
днес предлагат модели в широк работен диапазон от порядъка на 45до 4500-тонни преси. Най-важното
условия за генерирането на висок
въртящ момент, необходим както за
високата мощност, така и за високата производителност на пресата,
е възможността за синхронизация на
няколко сервомотора. Доскоро сервопресите, конструирани само с
един мотор, търпяха ограничения в
размера и приложенията. Днешните
високопроизводителни сервопреси
могат да синхронизират до шест

сервомотора и в резултат да създават мощност и скорост почти на
същото ниво като механична преса,
но с много по-висока степен на гъвкавост.
Големите сили, необходими при
формоването, пробиването и рязането на новоразработените високоякостни технологични стомани
(AHSS) в автомобилната индустрия,
създават огромни предизвикателства пред производителите на преси и инструментална екипировка.
Необходими са по-голяма мощност,
по-големи системи от мотори и задвижвания и по-големи размери на леглата и шейните с цел монтиране на
по-големи матрици, особено в автомобилната индустрия.
Сервопреси се използват в съвременното производство и за фино
оформяне на листови заготовки.
Сред най-масово прилаганите решения в тези приложения са високотонажните (високомощни) едноточкови сервопреси.

Интегриране с
устройства за външни
допълнителни операции
В управлението на сервопресите
в съвременното индустриално производство все по-често се използват
функции за интегриране с допълнително или спомагателно оборудване.
Поради възможността сервопресата да бъде програмирана за движение с различна скорост в един цикъл
и след това за реверс на движението на шейната, в много модели е
предвидена възможност управлението да комуникира със захранващите
бункери и трансферни линии с цел
поддържане на постоянна скорост,
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независимо от скоростта на шейната и посоката й. Чрез оптимизиране на броя и размерите на двигателите, някои производители осигуряват максимална производителност
на обработващата линия, като уеднаквяват скоростта на пресата с
максимална скорост на допълнителното оборудване.
Ключът към интегрирането на
сервопресите с устройства за
външни, допълнителни операции, по
мнение на някои производители, е в
комплексното, но гъвкаво управление, което е лесно за настройка и
работа. В зависимост от вида на
спомагателното оборудване - бункери, транспортни линии, повдигачи,
разтоварващи механизми, роботи и
т.н. – са необходими различни параметри за синхронизиране на операциите и позиционирането. Наличието на достатъчно гъвкаво управление, способно да осигури 360-градусова виртуална ос на въртене, съчетана с линейно позициониране на
шейната, опростява много оптимизирането на процесите.
Някои модели съвременни сервопреси са конструирани така, че позволяват синхронизиране с произволен
брой устройства за спомагателни
операции, като захранване на машината с лентов или прътов материал, разтоварване на готовия детайл
от гнездото, както и за оптимизиране на циклите за трансфер и операциите по преместване. Усъвършен-
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стваните системи за управление на
сервопреси позволяват всички периферни направления да бъдат синхронизирани с главната виртуална ос.
Често производството на компоненти и изделия включва стъпки,
които отнемат време и намаляват
производителността, когато се извършват поотделно. С цел повишаване производителността, високодинамичните серводвигатели в някои от най-новите модели сервопреси интегрирано извършват в цикъла
пресоване последващите процеси по
веригата, като например заваряване,
отрязване и монтиране на шпилки и
гайки. Това е възможно чрез прилагането на програмируеми от потребителя времеви и дистанционни процедури, както и задаване на периоди на
изчакване в цикъла на пресоване.

Очаквани бъдещи
иновации в сегмента
Тъй като пазарът за сервопреси
продължава да расте, този тип оборудване се очаква безпроблемно да се
интегрира във фабриките на бъдещето. Пазарните анализатори смятат,
че през следващите години ще се
превърне в масова практика отдалеченото управление на сервопресите
през мобилни устройства като смартофни и таблети, както и трансферирането на програми от една машина на друга и от един цех в друг.
Във все повече модели ще бъдат
влагани функции за самодиагностика,

мониторинг на работата и изготвяне на детайлни справки от програмното упрвление на машината, които
пресовчиците ще използват за оптимизация на поточните линии в
дългосрочен план.
Според експерти, технологиите
ще продължават да се развиват по
посока все по-висока скорост и ефективност. Някои от най-иновативните сервопреси днес са проектирани
да работят с прогресивни или трансферни матрици, ползвайки система
за сервотрансфер, така че пресовчиците да могат да настройват оптимални параметри на процеса, без да
жертват скоростта на производство. Възможността на сервопресите да осигуряват високо ниво на
гъвкавост без компромис с производителността са сред конкурентните им предимства, които ще бъдат
в центъра на технологичните разработки и в бъдеще.
Темповете на развитие на сервотехнологията днес са обещаващи.
Налице е голям потенциал за допълнително оптимизиране на енергийната
ефективност, конструиране по-големи и по-динамични сервомотори и
разширяване на тяхното приложение
в приложения като топъл печат, коване и т. н. В допълнение, напредъкът
в технологиите за автоматизация е
фактор, който обещава още по-висока производителност и по-бърза
възвраъщаемост на инвестициите на
серопресите в бъдеще.
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механични системи

Плъзгащи
направляващи за
металорежещи
машини
П

лъзгащите направляващи са
исторически първите направляващи,
използвани в металорежещите машини. В съвременните металорежещи машини с ЦПУ те намират достатъчно широко място за приложение, въпреки че тенденцията е да отстъпват пред търкалящите направляващи, особено при високоскоростните машини. Използват се плъзгащи направляващи с контакт „металметал“ и пластмасови направляващи.

Плъзгащи направляващи с
контакт „метал-метал“
Тези направляващи не са типични
за металорежещите машини с ЦПУ.
Намират приложение в следните
случаи:
l при използване на носещата система на универсална металорежеща
машина, която се преоборудва за
работа със система за ЦПУ; най-често това се прилага при утвърдени
конструкции на универсални винторезни стругови машини;
l при металорежещи машини с ЦПУ,
при които не се изискват високи
скорости на движение и водещата
характеристика е точността на
движението;
l при металорежещи машини с ЦПУ,
при които демпфериращите свой-
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Фиг. 1. Плъзгащи направляващи тип „чугун-чугун“ на стругова машина

ства са по-важни, отколкото намалената сила на триене;
l при много големи ускорения, трептения, екстремално къси премествания, т.е. в случаите, когато търкалящите тела в релсовите търкалящи
направляващи могат да повредят
пътечките на релсовите шини.
Най-често използваните двойки
материали са „чугун-чугун“ и „чугунстомана“. На фиг. 1 е показан пример
на плъзгащи направляващи тип „чугун-чугун“, в които базовият детайл
7 (тялото на струговата машина) и
подвижният орган 5 (надлъжният
супорт, супорт по ос Z) са изработени от един и същи материал - чугун.
Конструкцията се състои още от
затварящите планки 4 и 6; планката
3 е за регулиране на хлабината, придвижва се чрез винта 1, а заетото
положение се фиксира с контрагайката 2.

Скоростта на износване на направляващите „чугун-чугун“ е значително по-висока от тази при търкалящите направляващи. Основна причина за износването имат адхезионните явления, водещи до взаимно
захващане на материал между двете работни повърхнини, което се
дължи на обстоятелството, че е
материалът на двете работни
повърхнини - на подвижните и неподвижните направляващи, е един и същ.
При движението на подвижния орган
образувалите се връзки се разрушават и в зоната на контакта се формират продукти на износването.
Моментът на разрушаването на
връзките е причина за възникване на
микроудари, нарушаващи плавността на движението. Но съвкупността от продуктите на износването
не се дължи единствено на захващанията, т. е. има и друга причина за
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износването, освен адхезионните
явления. Тя е свързана с присъствието на графита в структурата на
чугуна. В началния етап на износването възникват пукнатини в частиците графит, разположени в близост
до повърхностния слой. Пукнатините отслабват връзките между
зърната на металната основа и на
следващия етап отделни зърна или
цели блокове зърна се откъртват от
работната повърхнина, образувайки
по този начин нова група продукти
на износването. Върху работната
повърхнина възникват дефекти във
вид на микроями. Отделените зърна
се уякчават под действието на налягането в зоната на контакта, предизвикват задирания върху направляващите и интензифицират износването им. Скоростта на износване е
пропорционална на количеството
графит в повърхностния слой.
Шаброването е технология за прецизно изравняване на повърхнините
на направляващите с цел увеличаване на ФПК. Извършва се ръчно и е
една от най-трудоемките и скъпи
шлосерски операции. Преди шаброването повърхнините се подлагат на
шлифоване, острите ръбове се изглаждат. Стратегията на шаброването се състои в поетапно снемане
на най-изпъкналите неравности и
приближаване на обработваната
повърхнина до равнинността и грапавостта на еталонна равнинна пло-
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ча.
За целта е необходимо да се разполага с информация за топографията на обработваната повърхнина и
откриване на най-големите неравности. Традиционно това се извършва
чрез оцветяване на най-изпъкналите
неравности. За механизиране на шаброването наред с ръчните се използват пневматични и електромеханични шабъри. В практиката навлизат и сравнително по-нови технологии на измерването на предназначената за шаброване повърхнина, при
които необходимостта от еталонна равнинна плоча и шлосерска боя
отпада.
Силата на триене при направляващите „чугун-чугун“ е голяма, което
натоварва подавателния превод,
изисква двигател с по-голям въртящ
момент и двигателен винт от повисок типоразмер. Успоредно с това
нараства и потреблението на необходимата за задвижването електроенергия.
За намаляване на силата на триене се прилага разтоварване на направляващите, като в контакта
между двете работни повърхнини се
подава въздух под налягане.
При плъзгащите направляващи
тип „чугун-стомана“ за да се отстрани възможността от поява на задирания, работните повърхнини на подвижния орган и неподвижните направляващи се изработват от раз-

лични по твърдост и химически
състав материали. Работните
повърхнини на подвижния орган се
изработват от чугун, тези на неподвижните направляващи - от нисковъглеродна или легирана стомана във
вид на планки. За повишаване на
твърдостта им, планките от нисковъглеродна стомана се подлагат
на циментация и закаляване, тези от
легирана стомана получават обемно
закаляване и отпускане. Така твърдостта им достига до HRC 58...62. Ако
базовият детайл е от чугун, стоманените планки се закрепват с винтове, ако е от заварена стомана - се
заваряват.
Стоманените закалени направляващи, по които се движи подвижен
орган с чугунени закалени направляващи, притежават висока износоустойчивост и голям експлоатационен
ресурс.

Плъзгащи направляващи с
контакт „пластмасастомана“
Плъзгащите направляващи „метал-метал“ не осигуряват необходимите трибологични характеристики на контакта. Разработването на
синтетични материали с подходящи
свойства дава възможност триещите двойки „чугун-чугун“ и „чугун-стомана“ да се заменят с триещи двойки „пластмаса-стомана“. При тях
работните повърхнини на направля-
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ващите на подвижния орган се покриват с пластмаса, а комплексът „подвижен орган-неподвижни направляващи“ се нарича общо „пластмасови
направляващи“.
Пластмасовите направляващи
имат следните предимства:
l ниски коефициенти на триене при
плъзгане и при покой;
l практическо отсъствие на зависимост на коефициента на триене при
плъзгане от скоростта на движение;
l отсъствие на стик-слип ефект;
l висока износоустойчивост и голяма трайност.
Пластмасовите покрития се изработват във вид на ленти, пасти и
течни. Покритията във вид на ленти се залепват към предварително
подготвените повърхнини на подвижния орган. Изготвената във вид
на паста пластмаса се излива в леярски форми, монтирани върху подготвените за покриване повърхнини на
подвижния орган, които след това се
отстраняват. Течните пластмасови
покрития се шприцват под налягане.
Насрещният елемент - неподвижните направляващи - могат да бъдат
както от чугун, така и стоманени
планки. В практиката на металорежещите машини с ЦПУ се предпочитат стоманените планки поради подобрите трибологични характеристики на контакта.
В съвременните металорежещи
машини с ЦПУ най-широко приложе-
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Фиг. 2. Плъзгащи направляващи със залепени пластмасови ленти

ние имат покритията със залепена
пластмасова лента. На фиг. 2 е показано изпълнение на широко водене на
пластмасови направляващи със залепени пластмасови ленти към подвижния орган 4 и закалени стоманени
планки 3 и 5. Хлабината се регулира
с клина 2 (в хоризонтално направление) и чрез изготвяне на затварящите планки 1 и 6 по размер съобразно
размера на стоманените планки (във
вертикално направление).
Използват се различни пластмаси,
които трябва да отговарят на следните изисквания:
l висока механична якост, еластичност и граница на умора в широк
температурен обхват;
l висока ударна жилавост (да работи в условията на резки натоварвания и удари);
l демпфериране на трептенията;
l висока термична устойчивост (да
не се разтопява по време на работа);
l понасяне на високо специфично на-

лягане и разпределяне на голяма площ
на локалното налягане, породено от
ръбови контактни напрежения, отсъствие на пластични деформации;
l ниски коефициенти на триене при
покой µ0 и при плъзгане µ;
l нисък коефициент на температурно разширение;
l висока износоустойчивост при
плъзгане, химическа устойчивост,
устойчивост срещу ултравиолетово лъчение;
l непроницаемост за въздух и течности, запазване на размера под действие на мажещото вещество;
l високо електрическо съпротивление, устойчивост към електрически
разряди;
l възможност за работа без мазане;
l нетоксичност и физиологична неутралност (да не е опасен за организма при допир и вдишване на изпарения).
Пластмасата се доставя във вид
на различни по широчина ленти, от
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Фиг. 3. Механична обработка на пластмасовата лента

които се изрязват ивици с необходимите размери. Най-често приложение имат пластмасовите ленти от
PTFE (Polytetrafluorethylene) и от PET
(Polyethylene Terephthalate).
Залепване на пластмасовите ленти - посочената в статията технология на залепване е примерна. Във
всички конкретни случаи следва да се
спазват указанията на производителя на пластмасовата лента.
Подготовка на повърхнините за
залепване - повърхнината на пластмасовата лента се обработва с едрозърнеста шкурка, за да й се придаде грапавост, която увеличава площта на контакта, след което се почиства и обезмаслява с ацетон. Някои
производители забраняват обезмасляването със спирт, бензин, разредител за алкидна боя - почистването
става с материя, която не оставя
власинки по повърхнината.
От повърхнината на метала, на
която ще се залепи лентата, се
отнема материал с дебелина, равна
на около 65% от дебелината на залепваната лента. Така се оформя
фактическият участък на залепване
на лентата. Например за машините
малък и среден типоразмер, при дебелина на лентата 2...4 mm, е достатъчно лентата да бъде на 0,8...1
mm над повърхнината. Повърхнината
се обработва с шкурка средна зърнистост, почиства се и се надрасква с
шабър, след което се обезмаслява.
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Почистването става с материя,
която не оставя власинки след себе
си.
Подготовка на лепилото - ако лепилото е двукомпонентно, смесването става непосредствено преди нанасянето. Двата компонента се
смесват машинно до получаване на
еднородна маса.
Лепилото се нанася с шпакла, като
слоят трябва да бъде непрекъснат и
с необходимата дебелина (например,
0,2 mm). Нанасянето се извършва
поотделно върху двете залепвани
повърхнини. Пластмасовата лента
се полага внимателно върху металната повърхнина и се установява
точно върху предвидения участък. За
втвърдяване на лепилото е необходимо време, което зависи от температурата на околната среда. Например, при температура 23°С за
втвърдяването са необходими 24
часа. При по-ниска температура времето се удължава, при по-висока се
намалява.
Процесът на втвърдяване протича под налягане, което се създава с
притискане на залепваните повърхнини една към друга. Една примерна стойност на налягането е
0,05 N/mm2. За целта върху лентата се поставя тежест по цялата й
дължина или се използват дърводелски стеги. Препоръчително е използването на тежест, тъй като стегите не осигуряват равномерност на

налягането. За по-равномерно разпределение на налягането върху пластмасовата лента следва да се положи
гумена лента с дебелина 3-5 mm.
При по-леки подвижни органи например при супорт на стругова машина, се допуска втвърдяването да
става непосредствено върху надлъжните направляващи (ос Z).
След залепването и втвърдяването на лепилото работната
повърхнина на пластмасовата лента
се подлага на механична обработка.
Последователността на обработката е илюстрирана на фиг. 3 и
включва шлифоване (фиг.3а), шаброване (фиг.3б) и фрезоване на канали
за мазане на направляващите (фиг.
3в). В някои случаи вместо шлифоването се провежда разстъргване с
летящ нож, което дава добри резултати и е по-щадящо като технологично въздействие спрямо пластмасата.
Каналите за мазане могат да
бъдат оформени по различни начини.
Основният момент е да се осигурят
резервоари за мажещото вещество,
с което да се осигури непрекъснато
мазане в контакта. Един от най-често срещаните варианти е показан
на фиг. 3г. Представлява поредица
от успоредни канали, разположени
перпендикулярно на посоката на движение.
В практиката успешно се прилага
оформяне на каналите в съответствие с фиг. 3д поредица от джобове с квадратна форма, в центъра на
които са разположени отворите за
подаване на масло от системата за
централизирано дозирано мазане.
Пластмасовите направляващи
намират широко приложение в металорежещите машини с ЦПУ, главно в
машините среден типоразмер, включително и неговия горен сегмент.
Подходящи са в случаите, когато се
изисква висока носеща способност
без необходимост от съчетаване с
големи стойности на скоростта на
движение. При плъзгащите направляващи с отлято пластмасово покритие пластмасовото покритие е композиционен материал. Представлява
металополимер - пластмаса, играеща
роля на свързващ компонент, в кой-
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то са смесени метални прахообразни или влакнести напълнители. Пластмасата е термопластичен полимер
(полиетилен, полипропилен, полиамиди, тефлон, поливинилхлорид и др.)
или термореактивен полимер (фенолформалдехидна смола, епоксидна смола и др.).
Напълнителите са прахове, получавани от различни метали или сплави (желязо, мед, молибден, никел, алуминий, олово, хром, титан и др.),
метализирани прахове и влакна, корозионноустойчиви аморфни метални сплави. В състава на полимерната композиция могат да влизат
стабилизатори, оцветители, ПАВ и
др.
Подобно на направляващите с пластмасова лента, пластмасовата
паста се излива върху предварително подготвените повърхнини на подвижния орган. Насрещните повърхнини - работните повърхнини на неподвижните направляващи, по които се
движи подвижният орган, се използват за формоване чрез отливане на
пластмасовото покритие.
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Плъзгащи направляващи с шприцвано пластмасово покритие - вместо ръчно нанасян, пластмасовият
материал може да бъде шприцван.
За целта се използва течен пластмасов композит. Шприцването се
извършва през технологични канали,
пробити в подвижния орган. Предварително подвижният орган и базовият детайл с неподвижните направляващи са фиксирани един към
друг така, че да се осигури необходимото пространство за постъпване на шприцвания материал. В останалите си пунктове технологията
на шприцване повтаря разгледаната
по-горе технология за отливане на
пластмасови направляващи.

Плъзгащи направляващи,
комбинирани с
търкалящи
Наличието на хлабина при плъзгащите направляващи може да бъде
причина за завъртането на подвижния орган при смяна на посоката на
движение, което се отразява негативно върху точността на обра-

ботката. За отстраняване на това
негативно явление се вземат мерки
за елиминиране на причината за появата му - хлабината в направляващите. Тъй като завъртането се проявява предимно в равнината на направляващите, плъзгащите направляващи частично се заменят с
търкалящи. В подвижния орган двойката плъзгащи направляващи, причина за завъртането, се отстранява
и на нейно място се монтират
търкалящи възли, които работят
без хлабина. Това могат да се танкети в случаите, когато се търси
по-висока стабилност, или ролки,
когато изискванията към стабилността не са толкова високи.
Необходимо е да се знае, че
ефектът на завъртането при реверс
на движението е толкова по-голям,
колкото по-голяма е степента на
износване на плъзгащите направляващи, тъй като износването е свързано с нарастване на хлабината.
Статията е разработена по материали
на доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Digital Twin
технологията
С

вързването на физически активи в дадено предприятие със системи за наблюдение и събиране на данни
е предпоставка за редица нови
възможности. Една такава директна
връзка не само предоставя на потребителите детайлна информация за
даден продукт или процес, но и го оптимизира и автоматизира за Индустриален Интернет на нещата (IIoT).
Многобройните възможности,
произтичащи от автоматизирането на процесите за IIoT, тепърва се
разкриват, затова и все още е нужна известна доза въображение, за да
бъдат разбрани напълно. Digital Twin
технологията е идеален пример за
това, както и ключов елемент от
визията за Industry 4.0 и индустриален интернет.
Всички вече сме добре запознати
с концепцията и практиката на цифровизацията. Все повече информация
се добива и за обратните процеси,
като например 3D принтирането.
Дигиталните двойници от digital twin
технологията са нещо различно – те
представляват цифрово (софтуерно)
копие на физически активи.
Но нека отново се върнем на примера с цифровизирането на информация от хартиен носител, най-просто
наречена заснемане или сканиране на
документи. След като целият документ, или по-важното, информацията от него, се сканира и архивира или
използва за какъвто бизнес процес е
необходима, с оригиналния лист хартия могат да се направят две неща:
да се изхвърли или запази по регулаторни причини. Ако го изхвърлим,
остава само дигиталната информация, без копие. Както предполага
името им, дигиталните двойници
представляват втора версия на
„нещо“ – физически актив, готов за
свързване в индустриален интернет
и Industry 4.0.
Дигиталните двойници са отго-
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вор на нуждата от напълно виртуална реплика, която функционира като
истинския продукт, но всичко е симулация. Репликите са разположени
изцяло в облак, проектиран от инженери. Това различава digital twin
технологията от т. нар. добавена
реалност (augumented reality - AR),
въпреки че прогнозите за бъдещите
тенденции предвиждат и създаването на реплики чрез AR.
Дигиталният двойник работи
идентично на физическия актив, което позволява откриването на
възможни проблеми, тестването на
нови настройки, симулирането на
всякакви сценарии, анализирането на
всичко, което има нужда от анализиране, както и общо взето всичко
възможно във виртуална и цифрова
среда. Резултатите от тестовете,
извършвани със или върху дигиталния
двойник, ще са същите и при истинския актив.

Internet of Things –
източник на данни за
Digital twin
Използването на digital twin технология днес е тясно свързано с на-

личието на индустриален интернет
или IIoT в производството. При наличие на достатъчно данни от IoT,
дигитални двойници могат да бъдат
създавани дори и на цяла среда с няколко физически активи. Затова, когато става въпрос за инвестиции в
технологията, обикновено става
въпрос за фирми, които активно използват индустриалния интернет.

Обединяване на
виртуалните и реалните
светове
Количеството и качеството на
информацията за виртуалните и
физическите продукти се развиват
изключително бързо през последното
десетилетие. Проблемът обаче е, че
двупосочната връзка между реалното и виртуалното пространство не
е толкова добре развита. Производителите по цял свят масово работят или само с физическия, или само
с виртуалния продукт, а не с двете
едновременно.
Едно решение за осигуряване на
оптимални ползи от свързването на
виртуални и физически активи е
създаването на единно хранилище,
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по-известно на английски език като
„unified repository“ (UR), което да
свърже двата продукта. Виртуалното копие представя на потребителя характеристики като размери,
допуски, изисквания за въртящ момент, измервания на твърдостта и
т.н., всяко от които е обозначено
със собствен етикет. Когато проектът се пуска в производство,
тези етикети се взимат от виртуалния модел и се използват за създаване на UR, като се индексират и
точните характеристики и геометрични положения, на които отговарят.
От страна на реалния продукт,
тези етикети се включват към производствените изпълнителни системи (MES) и спецификацията на производствените процеси (Bill of Process).
С изпълнението на процесите MES
системите изпращат получената
информация за характеристиките
към UR на всеки етап.
Последната стъпка е връщането
на всичко това обратно в симулацията на предприятието, което на
практика би създало абсолютна реплика на извършваните процеси. Така
вместо да се симулира какво би се
случило в завода, приложението
възпроизвежда всяка отделна извършена стъпка от производството
на даден продукт. Приложението,
което копира дейността в завода,
поддържа постоянна връзка с UR,
откъдето обновява информацията за
продуктите и след това я показва
във виртуалното предприятие. С
помощта на подобна разработка
потребителите биха могли да видят
в реално или почти реално време
какво се случва в предприятието,
както и действителните характеристики на продуктите, докато преминават през различни производствени клетки.
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Предимства на Digital
twin технологията
Digital twin технологията съответства на три от най-мощните инструменти от набора човешки знания концептуализацията, сравнението и
съвместната работа. Взети заедно,
тези предимства на човешкото
съзнание са ключ към следващото
поколение методи за решаване на
проблеми и създаване на иновации.
Концептуализация - за разлика от
компютрите, хората не обработват информация в смисъла на последователен анализ стъпка по стъпка.
Вместо това, ние разглеждаме дадена ситуация и формираме представа
за проблема и неговия контекст, т.е.
го концептуализираме. Цялата налична информация се взима наведнъж и
се обръща внимание на всеки важен
детайл. Тази информация може да
бъде извличана от таблици с числа,
отчети и друг вид символна информация, но най-силната страна е директното визуално разглеждане на
даден актив.
Със сегашния модел обаче, хората
записват характеристиките на продуктите под формата на числа и
букви, а след това ги визуализират
наново при прочитане. Освен че така
се губи голяма част от информацията, този процес е и не толкова времево ефективен. В същото време
digital twin технологията ни позволява директно да видим ситуацията
от всички ъгли, като неефективните и непродуктивни стъпки за
сгъстяване на информацията и превеждането й от визуална на символна, и обратно на визуална, са напълно
премахнати.
Сравнение - следващият т. нар.
„инструмент“, който хората използват при оценката на ситуации, е
идеята за сравнение. Несъзнателно
и непрекъснато сравняваме желания

резултат с действителния, за да
определим къде двете се различават.
Чак когато вземем това решение
премахваме разликата. Естествено,
дори когато информацията за даден
продукт е разделена – налична на
физически и дигитален носител, пак
можем да направим сравнение. То
обаче няма да е ефективно, тъй като
ще се наложи двете да се разгледат
поотделно – първо да се отличи дадена физическа характеристика, а
после да се намери съответстващата й дигитална такава.
Digital twin моделът позволява
вместо това да видим идеалната
стойност заедно със съответния
коридор допустими разлики – положителните и отрицателните отклонения, които можем да допуснем,
преди да считаме резултата за неприемлив.
Съвместна работа - едно от найсериозните предимства на човешкия
интелект е възможността за съвместна работа и обогатяване на наличната информация, добиване на различна перспектива и по-добра
възможност за иновации и решаване
на проблеми. От тази гледна точка,
голям проблем при концептуализацията е, че тя се случва на ниво индивид, а не екип. Дигиталните двойници на физически активи обаче позволяват този процес да се извършва
споделено и да се визуализира по
абсолютно същия начин от неограничен брой хора.
В миналото, управителите на заводи разполагаха офисите си с изглед
към цялото производство, за да придобиват по-ясна представа как протичат процесите. Digital twin технологията обаче позволява не само на
управителите, но и на всеки участник в производството да споделят
един и същ виртуален прозорец с
поглед към целия завод.
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Вентилационни
системи за лаборатории
в производството
П

одходящата вентилация в лабораторни условия е необходима, за да
се постигне и подсигури безопасността на работата, сигурността на
служителите и изправността на
оборудването. Най-важните елементи на вентилационните системи в
зависимост от типа и предназначението на лабораторията са възможността за ограничаване на изпаренията, безопасността на работниците, филтрацията на въздуха, работната температура, изисквания
за относителна влажност и др.
Често е необходимо лабораторните вентилационни системи да отговарят на изискванията за смукателна система за опасни газове. За
да се осъществи идеален баланс между безопасност, намаляване на риска
и икономия на енергия, проектантите на вентилационни системи могат да подходят по няколко начина.
Налични са няколко вида лабораторна вентилация в производството,
които работят различно в зависимост от изискванията на конкретното приложение – много от тях изпълняват ролята на химически абсорбатор. Някои от елементите на лабораторната вентилация драстично
се различават от стандартната, а
други изпълняват много специфични
дейности.

Основни компоненти на
вентилационните
системи
Лабораторна камина - тя представлява вентилирана затворена
камера, предназначена да отстранява и задържа от въздуха дим, газове,
изпарения, както и всички прахови
частици, генерирани в самата система. Лабораторната камина се интегрира в съответстваща вентилационна система, която е проектирана
да изкарва замърсения въздух и да
вкарва нов, свеж въздух в лабораторията. При правилна употреба и спаз-
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ване на практиките за безопасна
работа, лабораторната камина позволява на потребителите да боравят с химикали и свързаната с обработването им апаратура без да
бъдат излагани на вредни газове.
Самите камини могат да се проектират с различна конструкция в зависимост от специфичните нужди
на лабораторията, в която ще работят.
Предназначението на лабораторните камини е да осигурят пространство за безопасна работа с химикали и газове. Те се различават от
другите видове вентилационни камини, проектирани предимно за извеждане на топлина, вода, пара, неприятна миризма, прах и всякакви неопасни димове. Такива камери не предоставят същото ниво на защита в
лаборатории и не трябва да се използват като заместител.
Аеродинамичен профил - този компонент представлява леко наклонена издатина, подобна на рафт, която се намира в предната част на
лабораторната камина. Профилът
има ширина няколко сантиметра и
обикновено е разположен точно на
нивото на работната повърхност на

камината. Предназначението му е да
създаде плавен въздушен поток в
рамките на работната повърхност,
както и да държи потребителя на
известно разстояние от лицевата
част на камерата за допълнителна
безопасност. Аеродинамичните профили обикновено имат тесен прорез
по цялата ширина на долната им
част, който позволява преминаването на поне малко въздух, дори когато прозорците на камината са
напълно затворени.
Прегради - интериорни панели в
задната част на лабораторната
камина, които могат да бъдат регулирани, така че да се постигне максимална ефективност на работния
въздух, преминаващ през системата.
Прозорец - подвижните прозрачни
панели позволяват достъп до работната камера. Когато работната
камера не се използва или няма нужда от постоянен достъп до нея, добрите практики за безопасност изискват панелите да са затворени,
така че да се осигури защитна бариера между потенциално опасната
среда и оператора на лабораторната камина. Различните модели камини могат да включват един или ня-
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колко прозрачни панела, организирани да се отварят
вертикално (нагоре и надолу) или хоризонтално (странично). Възможно е и комбинирането на един или няколко
вертикални панела с плъзгащи се хоризонтални панели.
Тези прозорци обикновено са произведени от безопасно стъкло или друг вид високо устойчив прозрачен материал.
HEPA и ULPA филтри - високоефективните филтри за
очистване на прах от въздуха тип HEPA и ULPA са неизменна част от лабораторните камини. HEPA филтрите
улавят поне 99,97% от фините частици до 0,3 микрона
в диаметър при номинална скорост на въздушния поток.
ULPA филтрите пък улавят поне 99,999% от частиците
от 0,1 до 0,2 микрона в диаметър при номинална скорост на въздушния поток.

Видове лабораторна вентилация
Камини с постоянен обем на въздуха (Constant air volume
– CAV) - лабораторните камини тип CAV постоянно извличат отработения въздух без значение дали камерата
е отворена или затворена. Тъй като обемът на извличания въздух е постоянен, скоростта на потока варира в
зависимост от позицията на прозореца. Затова обемът
следва да бъде коригиран, за да се осигури подходяща
скорост на потока при желаната работна позиция на
прозореца.
Камини с променлив обем на въздуха (Variable Air Volume
– VAV) - VAV лабораторните камини, още познати като
такива с постоянна скорост на потока, са оборудвани
със система за контрол на въздушния поток, която регулира количеството изсмукван въздух в зависимост от
позицията на прозорците. Освен че осигуряват приемлива скорост на потока при широко отворен прозорец (в
сравнение с CAV камините), VAV камините също така
подпомагат постигането на значителни икономии на
енергия, като намаляват дебита на лабораторната камина, когато тя е напълно затворена.
Спомагателни лабораторни камини - тези системи са
първоначално разработени през 1970 г. Предназначението им е да намаляват енергийното потребление на лабораториите в производството чрез комбинация от
аспиратор и дифузер на подавания въздух. Спомагателните камини са проектирани да вкарват необработен
въздух отвън директно пред лицевата част на камерата. В идеалния случай този въздух изцяло заобикаля лабораторното помещение, като така се намаляват разходите за отопление и климатизация, тъй като лабораторната камера не трябва да извлича въздух отвътре.
На практика обаче са регистрирани редица проблеми при
въвеждането на необработен въздух към работната
камера (например ако въздухът е прекалено горещ или
влажен), заради което тези системи почти не се използват понастоящем.
Монтирани в пода лабораторни камини - те са с поголям размер от стандартните камини. Прозорците им
са достъпни от пода и са разположени в горната част
на самата инсталация.
Лабораторни камини за перхлорна киселина - тези
системи са специално предназначени за употреба при
работа с перхлорна киселина, тъй като при нагряването
й над температурата на околната среда може да се образуват запалими или експлозивни съединения с органичните строителни материали. Камерата е оборудвана
със система за отмиване с вода, която периодично премахва всички соли на перхлорната киселина, които мо-
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гат да се утаят и натрупат в работната камера и вентилационната система. Вентилаторите също са защитени от искрене и подпалване.
Лабораторни камини без въздуховоди - представляват
вентилирани камери със собствен вентилатор, който
насочва въздуха към филтри и след това го циркулира
обратно в лабораторията. Филтрите са проектирани,
така, че да улавят изпаренията, генерирани в камерата,
и да извеждат само чист въздух в лабораторията. Обикновено това става с помощта на филтри от активен
въглен, но все пак ефективността им намалява с течение на времето. Лабораторните камини без въздуховоди имат изключително ограничено приложение и следва
да се използват само в производства, където опасността е много ниска и където достъпът до камината и използваните в нея химикали внимателно се контролира.
Работата също така трябва да се извършва под надзор
от специалист, който е добре запознат с потенциално
опасните характеристики на тези устройства.
Шкафове за биологична безопасност - класифицират
се като Клас I, Клас II или Клас III на безопасност. Когато
се спазват изискванията за поддръжка и експлоатация,
тези шкафове могат ефективно да уловят микробни
замърсявания и инфекциозни причинители с помощта на
HEPA филтри. В сравнение с тях обикновените лабораторни камини не могат да филтрират микроорганизми.
Лабораторни камини с ламинарен поток - ламинарният
поток в камините облива работните материали с въздух
от горе до долу, за да ги предпази от замърсяване. Тези
камини не предоставят защита на оператора и не трябва да се използват при работа с опасни материали.
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Пречистване на
отпадъчни води
от стъкларската и
керамична промишленост
В

зависимост от специфичните
работни процеси предприятията,
произвеждащи керамични продукти,
отделят отпадъци и емисии във
въздуха и водите. Също така вследствие на дейността им околната
среда може да бъде засегната от
шум и неприятни миризми. Видът и
степента на замърсяванията на
въздуха, количествата отпадъци и
отпадъчни води зависят от различни параметри. Сред тях са използваните суровини, спомагателни вещества, горива и прилаганите методи
на производство. Технологични отпадъчни води се генерират основно
при отмиването на съдържащи глина материали по време на производствения процес, при почистването
на оборудването или при пречистването на газове с мокър скрубер. Водата, която е директно добавена към
керамичната смес, впоследствие се
изпарява по време на изсушаването
и изпичането. Отпадъчните води
съдържат главно минерални компоненти (неразтворими частици), както и неорганични материали, малки
количества органични вещества,
както и някои тежки метали.
Основното предизвикателство по
отношение на околната среда в
стъкларската промишленост са изпусканите във въздуха емисии и консумацията на енергия. Отделяните
водни емисии са относително ниски.
Сравнително малки са и количествата твърди отпадъци.

Керамична промишленост
Водата е много важна суровина в
керамичната индустрия, но количествата вода, използвани в отделните производства и процеси, са много различни. Директно добавената
към керамичната смес вода не води
до проблеми с отпадъчни води, тъй
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като се изпарява в атмосферата при
сушенето и изпичането на материала.
Системите за обработка на отпадъчни води в тази промишленост
включват хомогенизация, аерация,
утаяване, филтриране, адсорбция с
активен въглен, химическо утаяване,
коагулация и флокулация, йонообмен
и обратна осмоза. Резервоарите за
хомогенизация се използват за получаване на постоянен състав на водата, която ще се пречиства, което
предотвратява проблемите, създавани от измененията на съставните елементи. Използването на такива резервоари води до подобрение
във всички последващи обработки,
тъй като постигнатата хомогенност улеснява добавянето на продукти и осигурява постоянство в процеса на работа.
Аерацията е физически процес,
често използван при третирането
на води за различни цели, например
за окисление на материалите за последваща флокулация, окисление на
органичните съединения, съдържащи
се в отпадъчната вода, отстраняване на миризми и др. Аериращото
оборудване може да включва бъркалки или турбини.
Утаяването е частичното разделяне на твърди частици от течността по гравитачен път. В керамичната промишленост могат да се
използват няколко вида утаители правоъгълни, кръгли или ламелни. Както е известно, филтрирането включва отделянето на суспендирани
твърди вещества от течност чрез
пропускането на суспензията през
пореста среда, която улавя твърдите частици, а течността преминава през нея. Видовете съоръжения,
използвани в керамичната индустрия, са дълбочинни филтри, филтър
преси и ротационни вакуум филтри.

Химическото утаяване пък e процес
за отстраняване на различни разтворени елементи посредством добавянето на различни реагенти към отпадъчните води, например варно мляко.
Третирането с активен въглен се
основава на свойството на активния въглен да адсорбира органичните
молекули, съдържащи се във водата.
Това е много подходяща система за
отстраняване на органични субстанции, които не са биоразградими.
Целта на коагулацията и флокулацията е да се отделят компонентите на колоидните суспензии и да се
получи агломерация на частиците
посредством използването на стипца, полиелектролит и/или комбинация от варно мляко и метални соли.
Йонообменът и обратната осмоза
пък се прилагат за отстраняване на
бор от промивните води, натрупал
се при глазирането. Обратната осмоза се използва също за намаляване
обема на отпадъчните води, които
ще бъдат изпуснати в околната среда.

Стъкларска индустрия
В стъкларската промишленост
водата се използва предимно за почистване и охлаждане и лесно може
бъде пречистена посредством стандартните методи. Основните потенциални източници на замърсяване са дренажите на повърхностни
води, разливи или течове на складирани суровини, дренажна вода от
зони, където се наблюдава замърсяване с течни или твърди материали,
вода, използвана за почистване на
продукти, охлаждаща вода, вода от
промивки на затворени системи,
както и водни потоци от мокри скрубери.
Отпадъчните води съдържат найвече твърди стъклени частици, мас-
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ло, разтворими материали, използвани за производство на стъкло (напр.
натриев сулфат) и химикали за системата за водно охлаждане. При
използването на потенциално опасни материали могат да се вземат
мерки за предотвратяване проникването им във водния цикъл. Където е
приложимо, могат да се използват
затворени охладителни системи и
да се минимизират количествата за
промивка. Ако е необходимо, за допълнително редуциране на емисиите
могат да се използват стандартните техники за контрол на замърсяването като например утаяване,
сепариране на масла, неутрализация
и изпращане към градска пречиствателна станция.
Като цяло мониторингът на водните емисии се извършва на проби,
взети в рамките на два часа, или на
ден (средна дневна норма на четири
от пет проби е референтната стойност в някои държави членки на ЕС).
Общоприета практика е непрекъснатото измерване на рН и температурата.
Проблемите, които се считат за
специфични за стъкларската промишленост, са системите за процесна вода при производството на ми-
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нерална вата, водите от производството на стъклени влакна с непрекъсната нишка, специалните
стъкла (за телевизори), стъклата за
битови нужди (оловен кристал, кристално стъкло), охлаждането на фритовано стъкло.

Минерална вата
При нормални условия в процесите при производството на минерална вата се използват големи количества вода, основната част от която се изпарява в атмосферата главно при формоването и в по-малка
степен при втвърдяването. За повечето процеси се използва система за
технологична вода със затворен
цикъл, като когато е практично охлаждащите и промивните води се
отвеждат обратно в нея.
Почистващите води и разливите
на свързващи вещества обикновено
се рециклират в системата за технологична вода. Обикновено тя е с
ограничен капацитет, но е възможно към нея да бъде свързан задържащ
резервоар, в който да се събират
допълнителните количества до подаването им обратно към системата. Малки течни отпадъчни потоци може да се генерират от обва-

ловките на резервоари, от разливи
или от маслоуловители. В случаи,
когато съставът на тези потоци не
е съвместим с технологичната
вода, те се събират в отделен резервоар. Поради много малките им
количества, те обикновено се пренасочват към градските станции за
отпадъчни води или други пречиствателни съоръжения извън предприятието.
Големият обем на системата за
технологична вода е предпоставка
за риск от замърсяване на циклите
за чиста вода като този за свежа
вода или за вода за бързо охлаждане.
Системите могат да бъдат проектирани и експлоатирани така, че
този риск да се сведе до минимум.
Например системите за свежа вода
трябва да бъдат запечатани на местата, където минават през зони, в
които е възможно да възникне замърсяване.
В сектора за производство на
минерална вата може да се прилага
биологично третиране, за да се осигури разграждане на органичните
материали от свързващото вещество, попаднали в системата.
Съдържанието на органични замърсители в процесните води може да
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се редуцира посредством биоскрубери, използващи бактерии, и промивни кули.

Стъклени влакна с
непрекъсната нишка
Емисии се отделят от зоната на
формоване, приготвянето и употребата на свързващото вещество,
почистването, охлаждането, както
и от водните скрубери. Основно
отпадъчни води се генерират в зоната на формоване. Поради високата скорост на работа на машините
за навиване и движението на влакната при формовъчния процес, част от
подаваното свързващо вещество се
разпръсква. Основните замърсители
в непречистените отпадъчни води
са самите свързващи материали.
Процедурите за безопасност на работа, особено в зоната, където се
приготвя свързващото вещество,
могат да редуцират значително нивата на емисиите от цялостния
производствен процес.
Видът и концентрациите на замърсителите варират в широки граници поради различните системи за
свързващо вещество и работни
практики. Понякога, заради разреждането с промивни води, концентрациите на замърсители в отпадъчните
води са много ниски, но обикновено
нивата на органични замърсители
от свързващите материали в тях е
винаги доста високо. Отпадъчните
води трябва да бъдат пречистени на
територията на предприятието
посредством комбинация от техники или да бъдат отведени към градската канализация. Ако отпадъчните
потоци ще се изпускат директно в
приемно водно тяло, биологичното
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третиране би било най-ефективният метод за пречистване в производствени условия. Необходимо е
обаче пречиствателните съоръжения да са правилно проектирани и
функциониращи, тъй като ефективността на биологичното пречистване може да се понижи заради ниски
концентрации на органични вещества или високо съдържание на полимерни замърсители.

Специално стъкло
Този отрасъл е толкова разнообразен, че не е възможно да се идентифицират всички потенциални водни емисии и подходящите техники за
ограничаването им. Повечето дейности в този сектор включват само
общите проблеми с отпадъчните
води, описани по-горе. Производството на определени продукти обаче, в
частност стъкла за телевизори и
оптични стъкла, включва мокро шлифоване и полиране. Вследствие на
тези дейности се формира поток от
отпадъчна вода с различни примеси
(напр. цериев оксид, силициев карбид
и др.), както и фини стъклени частици, които може да съдържат олово.
Този поток може да бъде пречистен,
като се комбинират стандартните
техники за отстраняване на твърди
частици като утаяване, филтрация
и др. Оловото в стъклото е неразтворимо, а общата му концентрация
се определя от съдържанието на
твърди частици.

Стъкло за битови нужди
При някои дейности, като производството на оловно стъкло и кристално стъкло, се отделят по-специфични емисии. Водата, която се из-

ползва при рязането, съдържа фини
стъклени частици. Тези емисии могат да бъдат третирани със стандартните техники за отделяне на
твърди частици. За да се сведат до
минимум нивата на емисиите, водата може да се използва повторно,
макар че малка част от нея ще трябва да бъде изпусната от системата.
Ако за полирането се използва киселина, след потапяне в нея по стъклото ще има слой оловен сулфат. Този
слой се отмива с топла вода, която
придобива киселинен характер и
съдържа разтворим оловен сулфат.
Този отпадъчен поток може да се
третира с комбинация от химично и
физично пречистване. Оловото от
оловния сулфат може да бъде отделено чрез реакция (напр. с калциев карбонат, за да се поучи оловен карбонат), след което може да се отстрани, обикновено чрез коагулация и флокулация, последвани от физична сепарация. Посредством тези техники
концентрацията на оловото може да
се намали до <0,5 mg/l.
Преди да бъдат изпуснати, киселинните потоци от мокрите скрубери трябва да бъдат неутрализирани.
Алтернативен метод е извличането
на хексафлуоросилициева киселина от
тях, която може да се продава като
химична суровина. Към киселинните
води може да се добави калциев карбонат за отстраняване на флуориди
от разтвора на хидрофлуорна киселина, който се използва за полиране.

Фритовано стъкло
Водните емисии са в резултат на
нормално охлаждане, почистване и
оттичане от повърхности. Системите за бързо охлаждане и шлифоване обикновено са затворени и към
тях само се добавя свежа вода, но
понякога им се прави и промивка, за
да се предотврати натрупването на
соли. Нивата на емисиите са много
ниски, но в тях може да се съдържат
и механични примеси, включващи елементи, които да наложат третиране на отпадъчните води на място, с
оглед повторното им използване в
други производствени процеси. Тези
елементи обикновено са част от
механичните примеси и могат да се
отстранят заедно с тях например
чрез утаяване. Ако се използва бор,
съдържанието му в промивните води
може да е по-високо от стандартните стойности за други сектори на
стъкларската индустрия, което налага търсенето на други решения за
третиране.
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LTE Cat.1/Cat.4 ìîäóëè EG91/EG95
îò Quectel çà áåçæè÷íà Ì2Ì
êîìóíèêàöèÿ çà IoT ïðèëîæåíèÿ
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäñòàâÿ ñ EG91 è EG95 îò
Quectel - äâà íîâè LTE ìîäóëà
ñ êàòåãîðèÿ 1 è 4, ïîäõîäÿùè
çà M2M è IoT ïðèëîæåíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà òåõíèÿ èíäóñòðèàëåí òåìïåðàòóðåí îáõâàò
îò -40°C äî + 85°. EG95 îñèãóðÿâà 150Mbps úïëèíê è 50Mbps
äàóíëèíê, äîêàòî EG91, êîéòî
å Cat.1 êëàñ - 10Mbps úïëèíê è 5Mbps äàóíëèíê ñêîðîñò íà òðàíñôåð.
Èíîâàòèâíèòå ìîäóëè EG91/EG95, ñ òåõíèòå ðàçìåðè îò 29x32x
2,5 mm è ñîëèäåí LCC êîðïóñ, ñà íàé-ìèíèàòþðíèòå Ì2Ì Cat.1 è Cat.4
LTE ìîäóëè íà ïàçàðà. Íåùî ïîâå÷å, ïî ãàáàðèòè ñà ñúâìåñòèìè ñ
UMTS / HSPA+ UG95/UG96 è äîðè ñúñ êîìïàêòíèÿ GSM/GPRS ìîäóë
M95, çà äà ñå ãàðàíòèðà áåçïðîáëåìåí ïúò çà ìèãðàöèÿ êúì 2G è 3G
òåõíîëîãèè. EG91/EG95 ïîääúðæàò MIMO  âîäåùà òåõíîëîãèÿ çà
êîìáèíèðàíå íà àíòåíè, îñèãóðÿâàùà ïðåäàâàíå íà äàííè ÷ðåç íÿêîëêî ïàðàëåëíè ïîòîêà.
Áîãàòèÿò íàáîð îò âãðàäåíè èíòåðíåò ïðîòîêîëè, UART è USB
õîñò èíòåðôåéñè, êàêòî è íàáîð îò ñòàíäàðòíè èíòåðôåéñè, ðàçøèðÿâàò ïîëåòî íà ïðèëîæåíèÿ íà EG91 è EG95.
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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