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Мазак разшири портфолиото си с решения за умни фабрики
Ямазаки Мазак лансира на пазара ново цифрово програмно управление с изкуствен интелект, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирма Бимекс Лимитид – представителството за металорежещи машини на Мазак за България.
Платформата MAZATROL SmoothAi е част от многофункционалната стругофрезова машина INTEGREX i-450H ST, както и от вертикалния 5-осен обработващ център VARIAXIS C-600, които компанията демонстрира на ЕМО Хановер
миналата година.
„На новото управление могат лесно да се генерират и автоматично да се
оптимизират работните програми. Част от портфолиото на Мазак за умни
фабрики е и софтуерът за дигитални близнаци MAZATROL TWINS, с чиято помощ
се създават 3D виртуални модели на машините в цеховете“, поясниха от Бимекс
Лимитид.
Друга новост от Ямазаки Мазак, насочена към интелигентното производство, е кампанията Mazak Solution Partners, чрез която корпорацията засилва
партньорството си с производителите на роботи и софтуер. На фирмите,
сътрудници в инициативата, Мазак предоставя отворен интерфейс към машините си, както и съдействие при координацията и интеграцията на съвместните решения, допълниха от българската компания.

Предстои 21-вото издание на изложението за металообработващи
Международното изложение за технологии в металообработката METAV
технологии METAV
ще се състои за 21-и път от 10 до 13 март т. г. в Дюселдорф. Акцент на
събитието, което се провежда на двугодишен цикъл в продължение на вече 40
години, ще бъде напредъкът в областта на 3D печата. Освен с решения за
адитивно производство, посетителите ще могат да се запознаят и с иновативно оборудване за обработка на листов материал, тел и тръби, CAD/CAM
продукти, смазочно-охлаждащи течности, машини и системи за бързо прототипиране, формоващи машини, инструменти за прецизна обработка, технологии за заваряване, рязане, закаляване, роботи и продукти за автоматизация,
механични, хидравлични, електрически и електронни принадлежности за производствени технологии и др.
METAV е насочено към представители на автомобило-, корабо- и машиностроенето, аерокосмическата индустрия, секторите за производство на влакове, тръби, метални фитинги, отраслите за обработка на листов материал,
повърхностно третиране и закаляване, предприятия за металообработка,
струговане, фрезоване и шлифоване и др. В предходното издание на изложението през 2018 г. се включиха над 500 изложители.

КЦМ 2000 Груп представи проект за модернизация на стойност 130 млн. евро
КЦМ 2000 Груп обяви намерението си да инвестира 130 млн. евро в модернизация на комбината по време на специално събитие, на което присъстваха
представители на компанията, местната власт и бизнес партньори. Част от
средствата ще бъдат вложени в разширяване на производствените мощности и значително увеличаване на преработваните вторични суровини. По време на събитието бяха представени изцяло обновената сграда „Развитие“ и
книгата „ТОРП – проектът и ние“ (Технологично обновление и разширение на
производството). Лентата прерязаха главният изпълнителен директор Румен
Цонев, изпълнителният директор Иван Добрев и представителите на местната власт.
„След едногодишна работа, екипите на КЦМ, Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) и Уникредит Булбанк успяха да оформят размера на необходимото
финансиране за следващия инвестиционен проект „Технологично интегриране
на КЦМ“, 50% от финансирането за който идват от ЕИБ“, информираха от
завода.

Престиж-96 инвестира 6,5 млн. лв. в нова производствена база
В началото на февруари т. г. заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвеститор клас „А“ на един от водещите
производители в хранително-вкусовата промишленост у нас - Престиж-96.
Сертификатът беше връчен на г-жа Дарина Стоянова, изпълнителен директор
на фирмата.
Проектът на компанията включва разширяване и модернизация на производството посредством закупуване на нова производствена база в с. Леденик,
община Велико Търново и внедряването в експлоатация на нови производствени мощности и оборудване. Размерът на инвестицията възлиза на обща стойност 6 479 000 лв., финансирани със собствени средства, а като резултат от
него ще бъдат открити 150 нови работни места. „Инвестициите и разширението на производството на все повече компании е доказателство, че България е атрактивна дестинация за инвеститорите“, коментира по време на
събитието Лъчезар Борисов.
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Microchip обяви нови компоненти с радиационна защита за космически
приложения
Microchip обяви първия в космическата промишленост устойчив на радиация
Ethernet приемо-предавател, базиран на комерсиални стандартизирани технологии (Commercial Off-the-Shelf - COTS). Новият прибор предлага надеждни характеристики за космически приложения, вариращи от ракети-носител и сателитни навигационни системи до космически станции.
Освен Ethernet приемо-предавателя VSC8541RT, компанията представи и новия микроконтролер SAM3X8ERT, толерантен към радиационни излъчвания, с
процесор Arm Cortex-M3 и интегриран Ethernet контролер. Двата прибора могат
да функционират отделно или заедно в разнообразни космически приложения. Те
са базирани на COTS компоненти с подобрени характеристики за радиационна
устойчивост и физическа защита и се предлагат в пластмасов или керамичен
корпус. Приемо-предавателят и микроконтролерът са съвместими по изводи,
което позволява на разработчиците да започнат интегрирането на стандартизиран COTS хардуер преди разработката на специалните компоненти, което
значително съкращава времето и разходите на развойния процес.

Amper 2020 с богата изложбена програма
От 17 до 20 март 2020 г. в Бърно за 28-и път ще се проведе едно от наймащабните европейски изложения за електротехника, енергетика, автоматизация, осветление и сигурност - Amper. Събитието ще постави фокус върху найактуалните продукти, системи и решения в областта на електроинженерството, средствата за автоматизация, сградните услуги, комуникациите и безжичните технологии. Широкият тематичен спектър на форума ще обхване следните сегменти: електроенергетика (генериране, пренос и разпределение на енергия), проводници и кабели, електрически инсталации, управление на сгради и
системи за сигурност, електротермични технологии, задвижвания, силова електроника и захранващи системи, електронни компоненти и модули, измервателни устройства, лазери, фотоника и фина механика, инструменти и оборудване
и др. Като част от съпътстващата програма на събитието ще се състои 36ата годишна национална среща на електроинженерите в Чехия. По време на
четиридневното изложение ще бъдат излъчени носителите на наградите
Golden Amper за 2020 г. Сред акцентите в рамките на платформата ще бъде
и конференцията „Smart City In Practice“, която ще представи технологични
иновации и концептуални решения за интелигентни градове.

Belimo произведе 100-милионния си изпълнителен механизъм
В началото на т. г. Belimo достави своя 100-милионен изпълнителен механизъм, съобщиха от компанията. „Зад това постижение стоят не само найдобрите продукти и логистика. Служителите, които непрестанно се стремят да предложат на клиентите повече стойност от очакваното, също имат
съществен принос“, коментира изпълнителният директор на Belimo Ларс ван
дер Хаген. По негови думи 40% от CO2 емисиите в световен мащаб се дължат
на сградите, а благодарение на добрата сградна автоматизация може да се
постигне до 50% намаление. „Горди сме, поглеждайки назад към тези 100 милиона изпълнителни механизми. Огромното доверие, което получаваме от
нашите клиенти и партньори, направи това възможно. Затова искаме да им
благодарим за този съвместен успех“, заяви в заключение Ларс ван дер Хаген.
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АКБ връчи първите Годишни награди на автомобилната индустрия в България
На 14 януари т. г. Автомобилен клъстер България (АКБ) за първи път раздаде
Годишните награди на автомобилната индустрия в България. Събитието се
проведе в иновационен форум „Джон Атанасов“ в София Тех Парк. Церемонията
беше водена от изпълнителния директор на АКБ арх. Любомир Станиславов,
президента на клъстера Иван Михайлов и Росен Плевнелиев, президент на
Република България (2012-2017) и член на борда на Клъстера.
Отличието за „Местна инвестиция“ беше връчено на фирма РАИС. Наградата за „R&D решение на годината“ отиде при Вистеон Електроникс, а приза в
категорията „Високотехнологичен продукт“ спечели Melеxis. Голямата награда
„Инвестиция на годината“ получи Etem Gestamp за последователните инвестиции в завода за екструдиране на алуминий, където се произвеждат алуминиеви
кутии за батерии на електромобили. Наградата „Най-добра HR практика“ получи Festo Производство. В категорията „Инвестиция за индустриално развитие“ победител стана Bosch за открития Инженерен център София за разработка на иновативни технологии за автомобилната индустрия. Наградата за
„Образователна институция с най-голям принос към индустрията“ отиде при
Технически университет-София.

Балканкар Рекорд започва разработка на лекотоварен електрически камион
Балканкар Рекорд започва разработката на първия български лекотоварен
електрически камион, съобщиха от компанията. Българският производител на
кари планира през 2021 г. да има два готови прототипа, които да сравни и
след анализ да пусне усъвършенстван модел в серийно производство. От дружеството предстои да инвестират 400 хил. лв. в разработката, като 242
хил. от тях се отпускат от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) чрез Националния инвестиционен фонд.
„Искаме да направим изпитания на алтернативни машини, за да вложим в
крайния продукт по-ефективните решения“, заяви изпълнителният директор
на Балканкар Рекорд Петър Петров.
Капацитетът на производствената база ще позволи компанията да изработи сама значителна част от детайлите на новия електрически камион. Единствените компоненти, които Балканкар Рекорд ще закупува, са батериите и
електродвигателите. „Двата прототипа ще бъдат задвижвани с различни батерии - единият с литиево-йонна (Li-ion) батерия, а другият с оловно-кисела (Lead–
acid) батерия“, сподели ръководителят на проекта инж. Георги Вълков. Пробегът
на прототипите е заложен да бъде 150 км, а товароносимостта - до 1,5 т.

TAITRA представи предстоящите изложения Taipei AMPA и FASTENER TAIWAN
Тайванският съвет за развитие на външната търговия (TAITRA) проведе
семинар, на който презентира предстоящите изложения Taipei AMPA и Fastener
Taiwan 2020. В рамките на събитието, което се състоя на 6 февруари т. г. в
столичния хотел Intercontinental, организацията представи водещите акценти
в изложбените платформи. От TAITRA запознаха гостите и с насърчителните
програми, които Съветът предоставя на българските фирми с интерес към
вноса на тайвански продукти.
Организаторите уточниха, че 36-ото издание на международното изложение за автомобилни части и аксесоари Taipei AMPA ще се проведе 15 до 18
април т. г. в тайванската столица Тайпе. Форумът ще представи новости при
свързаните и автономните технологии за автомобилния сектор, споделените услуги и електромобилността. Второто събитие, което беше анонсирано,
е специализираният търговски панаир Fastener Taiwan 2020. Той ще се състои
от 21 до 23 април т. г. в Изложбения център Каошунг и ще демонстрира найновите продукти и технологии при закрепващите системи, оборудването за
производство на крепежни елементи, тестовата и измервателна техника в
сегмента и т. н.

Петото издание на Automotive Logistics Summit ще се проведе в Румъния
Тазгодишното пето издание на международната конференция с изложбена
част Automotive Logistics Summit ще се състои на 12 и 13 март в румънския
град Сибиу, съобщиха организаторите за сп. Инженеринг ревю, което е официален медиен партньор на събитието.
Във форума ще се включат над 15 лектори и повече от 300 експерти, които
ще обсъдят настоящето и бъдещето на Източноевропейската автомобилна
индустрия и ще дискутират нови технологии, иновативни концепции, транспортни услуги и логистични решения за осигуряване на надеждна верига на
доставките в бранша. Сред водещите теми на конференцията ще бъдат управление на риска, интралогистика и складова дейност, сигурност и безопасност на складовата база и др. Новости в програмата на Automotive Logistics
Summit 2020 ще бъдат майсторски клас по планиране и стокова организация,
както и първият за Югоизточна Европа логистичен хакатон. В рамките на
двудневното събитие са предвидени и посещения на различни производствени
съоръжения на територията на града домакин.
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накратко
Над 950 млн. лв. приходи в сектор роботика и автоматизация у нас през 2019 г.
Повече от 950 млн. лв. са приходите в българската роботика и автоматизация през 2019 г., показва доклад на Професионалната асоциация по роботика
и автоматизация (PARA). От доклада става ясно, че през миналата година в
сектора у нас са заети над 5000 служители, а 24 компании разработват роботи, автономни системи или софтуер и компоненти за такива.
„През 2019 г. в България беше създаден хуманоиден робот, робот за подпомагане на хора с увреждания беше отличен на Central European Startup Awards,
родни компании създадоха човешка тъкан чрез 3D-биопринтер, електрически
спортен автомобил с автономна технология, първото серийно автомобилно
3D табло, беше внедрена най-бързата линия за производство на шоколадови
бонбони в света, както и още много иновативни разработки в сферата на
роботиката и автоматизацията. Две умни фабрики ще отворят врати в
България, едната от които, модел за 14 държави в Европа, а европейските
лидери в сферата на автоматизацията увеличават производствените си
мощности и броя на служителите си у нас. Нещо повече, част от тях избраха
именно България като подходящо място, в което да внедрят най-модерните
производствени линии в групите си и да развиват развойните си центрове“,
коментират от PARA.

Центромет въведе в експлоатация ново оборудване със средства по ОПИК
Центромет успешно реализира проект за енергийно ефективни решения и
системи за разширяване производствения капацитет на дружеството с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020
(ОПИК). Инвестицията в проекта възлиза на 3 945 204,63 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 972 602,31 лв. В рамките на
проекта са въведени в експлоатация 5 индукционни пещи за топилна инсталация, тежък струг за системата за механична обработка на отливки с големи
габарити, измервателна ръка с интегриран скенер, механична вентилационна
инсталация за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия. Проведени
са и консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт EN ISO 50001.
Компанията отчита, че в резултат на реализацията на проекта количеството отпадъци, предвидени за депониране, намалява с 248,81 тона годишно, а вредните емисии на парникови газове достигат целева стойност 4874,07
тона CO2 екв. Предприятието регистрира и енергийни спестявания в размер
на 6026,95 MWh/y.

Започна изграждането на инсталации за отпадъци на Златица и още шест
общини
Стартира изпълнението на проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за
общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.
Предвижда се компостиращата инсталация да е с капацитет 3000 тона
годишно, а съоръжението за предварително третиране на смесено събрани
битови отпадъци – с капацитет 5700 тона годишно, генерирани от териториите на седемте общини. Общата стойност на проекта е приблизително 8,9
млн. лв., от които 6,6 млн. лв. ще бъдат осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Срокът за
изпълнение на проекта е 19 месеца.
„Стартира най-значимият към момента проект за Средногорието, обединяващ усилията на седем общини в региона“, коментира по време на събитието
кметът на община Златица инж. Стоян Генов.

IAMD Eurasia 2020 представя решения за дигитална фабрика
Между 12 и 15 март т. г. за 27-и път в рамките на WIN Eurasia ще се
проведе изложението за индустриална автоматизация, интелигентни и свързани компоненти и решения IAMD Eurasia. Сред основните продуктови групи,
които ще бъдат представени на събитието, са системи за автоматизация на
технологични процеси, роботи, хидравлични и пневматични системи, линейна
техника, сензори и технологии за обработка на изображения, електрически и
механични задвижващи системи, IoT и софтуерни решения и др. Ще бъдат
обособени няколко зони, в които посетителите ще могат да се запознаят с
решения за дигитална фабрика, интелигентно интегрирано производство,
както и с най-новите разработки в мрежовите технологии.
През 2019 г. WIN Eurasia, което се проведе в 11 зали с обща площ от 33 110
кв. м, привлече 1376 изложители от 20 страни и 77 403 посетители от 111
държави. Традиционно най-многобройни бяха посетителите от Иран, следвани
от България, Китай, Русия и Германия.
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Евромаркет Метал достави първата
роботизирана
роботизирана заваръчна система
LAPRISS у нас
Фирма Вакуум Ел Систем, специализирана в изработката и асемблирането
на детайли от листова стомана и машинни детайли със сложна геометрия,
стана собственик на първата в България роботизирана заваръчна система
LAPRISS от Panasonic. Доставката, инсталацията и обучението за работа със
системата са дело на Евромаркет Метал, а сред предимствата на решението са по-бързо, по-прецизно и по-гъвкаво
заваряване с постоянно качество и минимална човешка намеса.
“Внедряването на LAPRISS бе много
предизвикателна задача и точно описва
мисията на Евромаркет да пренася найефективните световни технологии до
българските клиенти”, коментира Добромир Петков, мениджър в Евромаркет
Метал. “Производителите се нуждаят
от бърза, но същевременно качествена
и прецизна обработка, която могат да
получат само от завършена роботизирана заваръчна система. Инсталацията на
LAPRISS в българско предприятие създаде поле за нови проекти и съм уверен, че
с натрупания практически опит екипът
ни ще бъде още по-ефективен в бъдеще”,
добави той.
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Иновативните характеристики на
LAPRISS включват лека заваръчна глава,
подвижна лазерна ръка и минимално разстояние между точките на заваряване.
Това позволява бърза и гъвкава обработка на детайли от по-тънка стомана и с
по-комплексна форма.
Високата скорост на заваряване на
сложни по геометрия детайли се дължи на
подобрената комуникация между всички
компоненти на системата от робота до
периферните устройства. Движенията
на заваръчната дъга се калкулират и комбинират предварително, което позволява значително по-кратък работен цикъл,
а заваръчният шев е здрав, устойчив и с
отлична повтаряемост.
Всички компоненти на системата са
от един производител (Panasonic) и се
контролират от ЦПУ. Конфигурацията
за Вакуум Ел Систем включва робот от
новата серия TM с 6 контролирани оси,
който позволява с 16 пъти по-висока
точност на ходовете и с 22% по-висока
скорост в сравнение с предходни модели.
Окомплектован е с контролер G3, заваръчна глава с камера, телоподаващо устройство и въртяща маса DK500 с 2 контролирани оси.

февруари 2020

“Интересен факт е, че роботизираната заваръчна система LAPRISS от
Panasonic е първата в света с 4 kW DDL,
както и първата такава, позволяваща
2D и 3D лазерно рязане. Доставката й в
България ни донесе специално отличие
от производителя приз за продажба на
иновативно оборудване”, подчертаха от
Евромаркет Метал.
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Интелигентните процеси
са в синхрона между
технологиите и хората
Мария Топчийска,
изпълнителен директор на завода на
Schneider Electric в България,
пред сп. Инженеринг ревю

Какви са изискванията по стандарта на групата
Schneider, заложен в сертификата Smart Factory?
Каква е ролята на българското производство за
глобалния бизнес на компанията?

Сертификацията за Smart Factory е най-взискателната вътрешна програма в Schneider в момента. Изискванията към всеки завод започват от киберсигурност,
преминават през внедряване на различните EcoStruxure
решения и стигат до обособяването на Innovation Hub,
който дава възможност на клиентите да се запознаят
реално с широката гама продукти, произведени от
Schneider.
Нашият завод доставя продукцията си в над 30 държави през 7 дистрибутивни центъра, което го прави една
от най-добре свързаните производствени бази на компанията изобщо. Този завод остава във фокуса на корпорацията и тук със сигурност ще продължат да се случват интересни неща.
Какви инвестиции в технологии и оборудване са
реализирани с цел успешното сертифициране?
Какви са очакваните ползи от функционирането
на завода като Smart Factory?

Целият процес ни отне по-малко от година, защото
нивото на работа допреди това и технологичната зрялост на предприятието бяха подходяща основа за такъв
проект. Инвестициите бяха в технологии и оборудване,
но също и в повишаване на квалификацията на екипа.
Въвеждането на технологии не е еднозначен отговор на
всички нужди, въвеждането на нови начини на работа и
на отношение към целия работен процес е ключов фактор за успех. Един процес е смарт, когато хардуерът,
софтуерът и хората, участващи в него, са в синхрон.
Решенията, които предлага Schneider като част от
платформата EcoStruxure, са насочени към създаване на
енергийно- и икономически ефективна среда, която подпомага общата производителност. Инвестициите, които правим в Шнайдер Електрик България и които предлагаме на клиента, се изплащат в рамките на 2-3 години. Наше основно намерение е не само внедряването на
нови технологии като самоцел, а реализиране на реална
производителност.
Колко време отнема въвеждането в експлоатация на високотехнологични решения като колаборативния робот и системата за безпилотен
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вътрешен транспорт? Какви други иновации са
планирани в бъдеще?

Това зависи изцяло от потребностите на предприятието. Нашият опит показва, че това време може да
варира в диапазона 2-6 месеца и зависи не само от нуждите на проекта, но и от мотивацията на екипа. Важното за българската индустриална общност е, че у нас
има компании, които внедряват иновативни продукти в
областта на производството и услугите – всичко е на
една ръка разстояние.
Процесът на постоянно подобрение е заложен в ДНКто на Schneider, а автоматизацията и дигитализацията
в условията на съвременната икономика са основните
двигатели на растеж. Ето защо и ние в българската
фабрика на компанията избираме да сме пионери с иновациите в производствената сфера. В бъдеще ни очакват различни нови проекти, като ключовото е, че имаме
за цел да осъществяваме подобренията си чрез собствената ни IoT платформа EcoStruxure.
Как протича процесът по управление на персонала на завода? Как се осъществява синхронизацията между служителите и оборудването?

В Schneider вярваме, че хората са основният капитал
на едно предприятие, затова подборът, обучението и
развитието на персонал е заложено в бизнес стратегията на компанията. Когато хората се присъединят към
екипа ни, наше основно задължение е да осигурим адекватни обучения с цел повишаване на квалификацията им
като наши служители. В динамичната среда на развиващи се технологии от голямо значение е как ще се развие
наличният персонал, така че да продължим да сме конкурентоспособни на пазара и адекватни в услугите, които
предлагаме на нашите клиенти.
От такава гледна точка смятам, че EcoStruxure е един
от инструментите, които мотивират персонала на
фирмата и създават среда за развитие на нови компетенции и натрупване на нови знания. Не на последно
място, Schneider е доказал през годините, че е компания,
която „отглежда“ своите кадри, особено за най-профилираните функции в завода.
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"Проектирани за
следващите 150 години"
Това е смелото твърдение, което Amiblu отправя за
своите GRP продукти. Но как да повярваме, имайки предвид че историята на самата компания започва преди
малко повече от 60 години? Разговаряхме с Högni Jónsson,
продуктов мениджър в отдел Развитие на продуктите на
Amiblu, който ни запозна с някои интересни проучвания.

Amiblu обещава експлоатационен живот от век
и половина на своите GRP продукти. Къде е доказателството?
Jónsson: За да отговоря на този въпрос, първо трябва да разгледаме причините, поради които повечето тръби не достигат
тази зряла възраст. Тези причини носят имена като Thiobaccillus
concretivorus и Thiobaccillus ferrooxidans - мънички бактерии, които се разлагат в канализацията и образуват сероводороден газ
(H2S). В комбинация с влажен въздух той образува сярна киселина
(H2SO4), която е силно корозивна за материали като бетон,
стомана и чугун. Тази "микробно индуцирана корозия" може да
предизвика значителни щети с течение на времето. Корозията
е сериозен проблем и при приложения с морска вода, където
съдържащият се натриев хлорид разяжда, например, металите
и води до тяхното разпадане. Ситуацията е съвсем различна при
GRP продуктите.

часа тестване с най-малко 18 проби. Тъй като тестът е сравнително лесно приложим и не изисква много място, значителен брой
проби са изложени на киселина за доста по-дълъг период от време. Изследвахме резултатите от 40 години продължително изпитване на Flowtite и HOBAS GRP тръби, включващи повече от
1800 тестови проби. Класическият регресионен анализ на данни
до 1000 часа образува линия с малък наклон, докато при данните
между 1000 и 350000 часа се получава почти хоризонтална линия.
При екстраполирането на тази линия само с половин век, което
е по-малко от една трета от това, което класическата статистика позволява, постигнахме стойност на напрежение от 0.93%
при 150 години.

Има ли проекти, които доказват тази устойчивост?
Казвате, че GRP тръбите не се засягат от корозията?
Jónsson: Точно така. По своята същност те са с по-висока
издръжливост от бетона и металите в киселинна среда. За да го
докажем, буквално поставяме нашите тръби на тест за киселинност: Няколко проби с тръби са изложени под въздействието
на сярна киселина (H2SO4) за дълъг период от време, като същевременно са подложени на изкуствено високи напрежения на опън.
Идеята е да се симулират химическите условия в канализацията, в агресивна среда, но под прекомерно напрежение, за да се предизвика деформация в разумни времеви рамки. За определяне на
дългосрочните свойства на тръбите, измерените данни се анализират посредством статистически анализ и се екстраполират, за да се предвиди ограничаващото напрежение, което се
използва при тяхното проектиране.

От Amiblu ли е създаден този метод на изпитване?
Jónsson: Не. Тестът за киселинност на GRP тръби е стандартизиран най-напред от Американското общество за изпитване и материали през 1978 г. (метод на изпитване ASTM D3681)
и се използва оттогава. Същата процедура е посочена и в EN 1120
и ISO 10952. Методът на изпитване изисква минимум от 10 000
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Jónsson: През 2004 г. тръба с диаметър DN 1800, която е използвана продължително в агресивна среда от 1980-та, е разкопана и инспектирана (Фигури 9-11). Тръбата е от пречиствателна станция за отпадни води, принадлежаща на отдела за водоснабдяване и канализация в Рияд. След почти 25 години експлоатация тръбата не показа никакви знаци за увреждане, само малка
промяна в коравината. Друга проба, взета от тръба в Норвегия,
която е потопена в морска вода над 33 години, също не показа
никакви признаци на корозия или видимо стареене. Механичните
свойства също бяха в рамките на първоначалните изисквания.

В заключение: Експлоатационният живот от 150
години на Amiblu GRP тръби е факт!
Jónsson: Наистина. Голямата база данни с резултати от изпитвания доказва характеристиките на продукта и разкрива
експлоатационен живот от повече от 150 години с добри граници
на безопасност. Данните показват, че при напрежение под определен праг тръбите ще служат на няколко бъдещи поколения.
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интервю

Планираме да удвоим
инвестицията си до 2023 г.
Угур Йозай, директор на завода
на одело България в Тракия икономическа зона,
пред сп. Инженеринг ревю
Разкажете повече за планирания капацитет и производствената програма на новооткрития завод на одело България
в Тракия икономическа зона.
Какво е нивото на технологично оборудване?

Екипът ни в момента е над 140
човека общо за двете локации - Пловдив и София, от които 40 производствени оператори за завода ни в
Тракия икономическа зона. Плановете са да имаме 80 оператори до
края на 2020 г. Засега произвеждаме резервни части. Това производство изисква по-ниски обеми, отколкото масовото, и ни дава възможност да обучаваме операторите, да
ги запознаем с типа работа, стандартите и изискванията на клиента. Работили сме по 9 различни
проекта за Даймлер, с годишен обем
от 72 000 коли.
Като цяло имаме спечелени 3 проекта – 2 за Даймлер (Мерцедес) и 1
за Дачия. С тях капацитетът на завода ще бъде запълнен на 40%, което
ни оставя достатъчно свободно пространство за въвеждане и на други
нови проекти в бъдеще.
Производственият ни процес се
състои от 3 основни стъпки: шприцоване, за което използваме машини
Енгел и КраусМафей с различни степени на автоматизация и роботизация, след това пристъпваме към метализация (алуминиево покритие) и
накрая – сглобяване на продукта.
Към кои пазари е насочена
продукцията? Какви конкурентни предимства за глобалния бизнес на компанията
осигурява ситуираното в
България производство?
Както споменах, заводът в Тракия
икономическа зона в момента е номиниран за 3 проекта за масово производство. Произведените задни
светлини за Мерцедес ще се експортират към заводи за асемблиране на
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автомобили в Германия и Южна Африка, а частите за Рено ще се насочват към Румъния.
Откриването на завод в България
носи много ползи за одело Груп. Страната е избрана поради редица причини – членство в Европейския съюз,
стратегическо местоположение
спрямо нашите клиенти и „заводътмайка“ в Бурса и т. н. 40% от служителите ни в Бурса имат българско
гражданство – това улеснява значително трансфера на ноу-хау, обучението на нови хора и позволява да
имаме наличен човешки ресурс, на
който можем да разчитаме.
Разбира се, както и другите чуждестранни инвеститори, сме привлечени от благоприятните икономически и данъчни условия в страната,
образованите кадри и добрите познания в електронния софтуер и хардуер.
През изминалата година одело
България откри и развоен
център у нас. Какви проекти и
направления са заложени в дейността на звеното и как бихте оценили потенциала и квалификацията на кадрите тук?

София е третата локация, в която одело има развоен център и както посочихте, той бе официално
открит през лятото на 2019 г. В
момента в центъра работят над 20
инженери, а плановете ни са служителите да достигнат 30 до края на
годината и впоследствие – около 50.
Досега фокусът беше върху това
да наемем правилните за нас хора,
да изградим екип, да го обучим и да
предадем знания. Усилията ни бяха
насочени към това да привлечем
възприемчиви, млади и талантливи
инженери, които са готови да дойдат в чисто нов екип и да посрещнат свързаните с това предизвикателства.
В същото време екипът подпомага другите развойни центрове с

техните проекти по дизайн за клиенти като Даймлер, Ауди и БМВ.
Интересен проект, по който развойният център в София работи наскоро, бе дизайнът на стопове за новата Дачия Лоджи.
Стъпка по стъпка ще увеличаваме сложността на самостоятелните проекти, по които развойният
център работи. Това е целта ни за
тази година – да започнем дизайн на
нов проект със сложна технология.
Заявихте намерение да удвоите инвестициите си в страната до 2023 г. Кои са приоритетите в инвестиционната ви
платформа и каква графика на
продажбите очаквате в бъдеще?

До момента с гордост можем да
обявим, че сме направили инвестиция
от 20 млн. евро и площ на завода 23
000 кв. м. В резултат на това компанията ни бе отличена с награда
„Инвестиция на зелено“ по време на
церемонията „Инвеститор на годината“, организирана от Българската
агенция за инвестиции.
До 2023 г. се стремим да удвоим
инвестицията си до 40 млн. евро, да
увеличим продажбите до 60 млн.
евро и да утроим персонала си до 450
служители.
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Мощни интегрални
постояннотокови
ключове
Т
Стефан Куцаров

яхното английско наименование - Integrated Power Switches (IPS),
не съдържа подразбиращата се дума
„постояннотокови“, а приложенията
им вече до голяма степен изместват
тези на механичните ключове. Последните все още се ползват за много големи токове и сравнително високи напрежения, но тази област
продължава да се стеснява. Съществени в сравнение с механичните
ключове предимства на IPS са подобряването сигурността на действие
на ползващите ги устройства поради въвежданите защити, удължаването на експлоатационния срок, както и продължаващите да се увеличават възможности за тяхното управление. В статията са разгледани
четирите основни вида IPS, в таблици или с текст са дадени основните
параметри на модели, появили се на
пазара след януари 2016 г., като с поголям дял са тези след януари 2018 г.
Има и примери за продължаващи да
се ползват в разработката на апаратури по-стари модели поради липсата на съвременни техни разновидности.

Класически IPS
Те изпълняват само основната
функция на ключовете без допълнителните възможности на останалите видове, като най-общо съществуват 4 разновидности.
Нисковолтови IPS (Low Input
Voltage Type). Те са с най-голямо приложение през последните години и
имат входно напрежение VIN, подавано чрез ключа на захранваното устройство (Load) с минимална стойност до 3,6 V, която непрекъснато
намалява и е достигнала до 0,5 V.
Същността на действието им се
изяснява чрез блоковата схема на
единичен ключ (Single Load Switch) на
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фиг. 1. В нея задължителните блокоIDS
ве са показани с
VIN
VOUT
RCB
LS
плътна линия, а
тези с прекъсната
CIN
LOAD
линия присъстват
CLOAD
QOD
само в част от
EN
CL
IPS. Също задължиPG
телни са изводите
за входното напреTSD
жение VIN, за напреGND
жението VOUT на
Фиг. 1. Блокова схема на нисковолтов незамасен IPS.
захранвания товар
LOAD, масата GND
на двете напрежения и входът EN Current Blocking) не позволява проти(от Enable), двете стойности на чане на ток от изхода към входа при
чието постоянно напрежение са за нулиране на VIN и налично VOUT поравключване и изключване (ON/OFF ди заредения CLOAD или входен капаControl) на IPS. При включване чрез по- цитет на захранваното устройголямата стойност се ползва озна- ство. Тъй като COUT се поставя за
чението EN и наименованието Active намаляване на евентуални пулсации
High на извода, а чрез по-малката в VOUT, се препоръчва капацитетът
стойност – съответно EN (горна му да е най-малко 0,1CIN. При липса
черта) и Active Low.
на кондензатора CIN с подаване на VIN
Ключът LS (от Load Switch) е се получава импулсен ток (Inrush
NMOS или PMOS транзистор с дрейн Current) в изхода, чиито значителни
и сорс, свързани между VIN и VOUT, стойности могат да доведат до
което определя наименованието не- нежелано краткотрайно намаляване
замасен ключ (High Side Switch). Това на VIN. Чрез кондензатора това се
са най-широко използваните IPS. Ос- ограничава и дори може да се избегновното предимство на NMOS е не, като се препоръчва негов капацивъзможността за получаване на по- тет около 1µF и поставянето му
малко негово съпротивление RDSon непосредствено до извода за VIN. При
във включено състояние, съответно изключване на IPS кондензаторът
ползване на IPS за по-големи стойно- COUT остава зареден, което се избягсти на максималния ток дрейн-сорс ва чрез поставяне на блок за бърз
IDS на транзистора и за работа с разряд QOD (от Quick Output Discharпо-малки VIN. От своя страна, IPS с ge), реализиран чрез MOS транзисPMOS имат по-проста схема на уп- тор или резистор. Друга особеност
равляващия блок CL (Control Logic) и е започващото зареждане на COUT
по-малка постояннотокова консума- при включване на IPS, което става
ция, което е предимство при ползва- със скорост на нарастване правонето им най-вече в устройства с пропорционална на капацитета му –
малка и рядко сменяна батерия.
за често срещаните случаи на значиИзходът PG (Power Good) на CL телни нейни стойности трябва да
дава индикация за наличието на на- се ползват IPS с блок за намаляванепрежение VOUT и чрез свързването му то й (Slew Rate Control). И накрая
към EN на друг IPS се осигурява за- блокът TSD (от Thermal Shutdown),
действането им един след друг (Load означаван и като Over Temperature
Sequencing). Блокът RCB (от Reverse Protection (OTP), е за изключване на IPS
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Таблица 1. Класически нисковолтови IPS.
№

Модел (година)

Производител

Особености

VIN,V (IDS,A) [RDSon,m ]
{PDmax,W}

1
SLG59M1693C (2019)
Dialog Semiconductor
QOD
0.8-2;(1) [40 17.4] {0.5}
2
SLG59M1665C (2019)
Dialog Semiconductor
RCB;TSD
0.85-5.5 (9) [9 7.8] {1.2}
3
AP22913 (2019)
Diodes Inc.
QOD; RCB; UVLO
1.4-5.5 (2) [92 54] {0.93}
4
MIC94163 (2014)
Microchip
RCB
1.7-5.5 (3) [40 14.5]
5
MP5073 (2017)
Monolithic Power Systems OCP; QOP; SS; TSD; UVLO
0.5-5.5 (2) [60]
6
NX30P0121UK (2019)
NXP
OVP; SS; TSP; UVLO
2.5-20; (3) [66] {1.45}
7
FPF3380UCX (2019)
ON Semiconductor
OVP; OTP; SS; TVS; TSD
2.8-23 (5) [15]
8
TS12001 (2018)
Semtech
OCP
1.2-5.5 (3) [175 350]
9
ST890DTR (2016)
STMicroelectronics
OCP; TSP; UVLO
2.7-5.5 (1.2) [90 75]
10
TPS22919DCK (2018)
Texas Instruments
OCP; QOD; TSP
1.6-5.5 (1.5) [130 89]
11
TPS22970YZPT (2017)
Texas Instruments
QOD; TSP
0.65-3.6 (4) [6.4 4.7]
12
TCK22946G (2018)
Toshiba Electronic Devices OCP; QOP; RCB; TSP; UVLO
1.1-5.5 (0.4) [179 31]
13
XC8108AD
TOREX
RCB; SS; TSP; UVLO;
2.5-5.5 (2) [100-85] {1}
14 SiP32432DNP3-T1GE4 (2018)
Vishay Siliconix
RCB
1.5-5.5 (1.4) [395-147] {0.324}

IQ, A (VЕN,V) [tON,ms]
{max CLOAD, F}

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

0.83 (0,85-VIN) [0.44] {30}
50 (0,85-VIN) [1.1] {1000}
1.4; (1.1-VIN) [1.05] {1}
25; (1.2-0.375) [0.06] {200}
180 (min1.5)
140 (1.2-0.4) [9]
150 [30] {min0.1}
0.07 (1.7-3.8) [17]
13 (2.7-5.5) [50]
6.9 (1-5.5) [2.4]
30 (0.9-3.6) [1.53]
25 [0.09]
40 (1.5-5.5) [0.6]
1 (1.5-5.5) [0.16] {min0.1}

TA=-40 +85 (0.75x0.75x0.4)
TA=-40 +85 (3x1x0.55)
TA=-40 +85 (0.9x0.9x0.55)
TJ=-40 +125 (1.5x1x0.38)
TJ=-40 +125 (2x2x0.9)
TA=-40 +85 (1.6x1.25x0.525)
TA=-40 +85 (1.83x1.29x0.38)
TA=-40 +55 (2x2x0.88)
TA=-40 +85 (3x3x0.83)
TJ=-40 +125 (2x1.25x1)
TA=-40 +105 (1.9x9.9x0.33)
TA=-40 +85 (1.2x0.8x0.55)
TA=-40 +85 (2x1.8x0.6)
TA=-40 +85 (1.6x1.2x0.55)

Таблица 2. Високоволтови IPS.
№

Модел (година)

Производител

Особености

VIN,V (IDS,A) [RDSon,m ]
{PDmax,W}

IQ, A (VЕN,V) [tON,ms]
{max CLOAD, F}

Раб.темп.обхват,oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5

SLG59H1019V (2017)
FPF2895V (2019)
IPS161H (2018)
TPS27S100B (2017)
SiP32429 (2016)

Dialog Semiconductor
ON Semiconductor
STMicroelectronics
Texas Instruments
Vishay Siliconix

OCP; QOD; TSP; UVLO
OCP; OVP; RCB; TSP; UVLO
SCP; TSP; UVLO
OCP; TSP; UVLO
TSP; UVLO

4.5-25.2; (5) [13]
4-22 (5) [27] {2.08}
8-60 (0.7) [60]
4-40 (4) [80]
6-28 (3.5) [56] {1.42}

500 (0.9-5) [9] {47}
350 (3-23) [2]
1400 [0.04]
2500 (min2) [0.05]
0.17 (0-6) [7.55]

TA=-40 +85 (3x1.6x0.4)
TA=-40 +105 (2.6x1.67x0.612)
TJ=-40 +150 (5x4x1.6)
TJ=-40 +125 (4x3.5x0.75)
TA=-40 +85 (3x3x0.88)

при негова вътрешна температура
над определена стойност и възстановяване на действието му при намаляването й под друга стойност.
Сред основните постояннотокови
параметри на нисковолтовите IPS са
VIN и IDS, който е и ток на захранваното устройство. В част от IPS той
може да се задава чрез външен резистор, което се отбелязва като
Programmable Current Limit (PCL). Параметър е и споменатото RDSon,
което нараства с температурата
и с намаляване на VIN. Затова в техническата документация на прибора
се дава семейство графики RDSon(t°)
за различни VIN заедно с неговите
стойности при няколко температури (в таблици 1-3 то е при 25°С).
Други постояннотокови параметри
са максималната разсейвана върху LS
мощност PDmax=IDS2 xR DSon, която
реално е тази на целия IPS, консумираният от IPS ток (Quiescent Current)
IQ и напрежението VЕN на извод EN за
включване на IPS. От променливотоковите параметри могат да бъдат
отбелязани времето за включване
(Total Turn-On Time) tON и максимално
допустимият капацитет на CLOAD.
Аналогичното време на изключване
(Output Turn-Off Time, OFF Delay Time)
tOFF e поне няколко пъти по-малко от
tON.
В табл. 1 са дадени примери за
класически нисковолтови IPS с незамасен LS, представени (с две изключения) след януари 2016 г. Колона 4
отразява допълнителните им
възможности, като освен спомена-
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тите съкращения са добавени познатото от множество електронни
устройства изключване при VIN под
определена стойност UVLO, защита
от недопустимо голям IOUT (Overcurrent Protection) OCP и от голямо VIN
(Overvoltage Protection) OVP. Ползва се
и разновидност на последната за
защита от отскоци на VIN (Transient
Voltage Protection) TVS. Към това понякога се прибавят задаване стойността на tON (Soft-Start) SS чрез външен
кондензатор (редове 5-7 и 13 на
табл. 1), на IDS чрез външен резистор (редове 5, 6, 8 и 13) и на времето на QOD също чрез външен резистор (ред 10).
Високоволтови IPS. Минималната
стойност на тяхното VIN е над 3,6 V
и в някои каталози те се означават
като High Input Voltage IPS. Блоковата им схема не се различава от дадената на фиг.1, а значението на
основните параметри е както на
нисковолтовите IPS. По-голямото VIN
определя спецификата на приложенията, основните от които са комуникационни системи, драйвери за електродвигатели, автомобилни измервателни уреди, индустриални системи за управление, системи за сградна автоматизация, LED осветление
и др.
В табл. 2 са показани основните
параметри на IPS с незамасен LS,
като дадените на редове 1, 2, 4 и 5
позволяват задаване на IDS чрез
външен резистор съответно между
1 и 5 А, 0,5 и 5 А, 0,5 и 6 А и от 0,75
до 3,5 А. Същевременно този на ред

2 може да се ползва и в автомобили,
тъй като е в съответствие с АЕCQ100. Ключът на ред 3 има специфичен извод за регистриране на задействаните защити, една от които е
при късо съединение на изхода (Short
Circuit Protection) SCP. Специфична
защита от отрицателни отскоци на
V OUT при индуктивен характер на
товара е въведена в IPS на ред 4,
който има и изход за индикация на
няколко недопустими режима на работа. Ключът на ред 5 не се нуждае
от COUT.
Специфични разновидности на
IPS. Първата са двуканалните ключове (Dual-Channel Load Switch) с две
VOUT, получавани от отделни VIN и със
собствени EN. Очевидното им предназначение е намаляване на размерите на устройства, изискващи две
или повече захранващи напрежения,
например преносими прибори за безжични връзки. Ключът SKG59M1639V
на Dialog Semiconductor (Silego) е с
еднакви VIN между 1,5 и 5 V, всяко от
които осигурява IDS=2 A. Той съдържа
RCB и UVLO, работи с TA=-40÷+85°С
и е с размери 1,6x1x0,55 mm. За
VIN=0,5-5,5 V е MP5090 на Monolithic
Power Systems c IDS=2 A на единия си
изход и 3 А на другия, със защити
OCP, RCB, TPS и UVLO и с SS. Двата
изхода могат да се свързват успоредно за увеличаване на тока, температурният обхват е TJ=-40÷+125°С при
размери 2x1x0,75 mm.
Втората разновидност са двупосочните ключове (Bidirectional Power
Switch) BPS, които позволяват про-
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Източник: Power Integrations

електроника

Фиг. 2. Реализация на BPS: а - чрез свързване на мощните
транзистори на два IPS; б - ползване на мощен транзистор
в един IPS.
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Фиг. 3. Свързване на ключ с галванично разделяне.

Източник: Infineon

тичане на ток в двете посоки между изводите VIN и VOUT
и имат очевидно приложение в захранвани от акумулатори устройства. Една от възможностите за реализацията им е чрез две еднакви интегрални схеми с последователно свързани мощни MOS транзистори (фиг. 2а).
За протичане на ток от S1 към S2 се включва десният
транзистор и се ползва диодът успоредно на левия.
Аналогично е действието за ток в обратна посока – през
левия транзистор и диода на десния. Например такъв
BPS може да се реализира с две SLG59M1558V на Dialog
Semiconductor (VIN=1,5-5,5 V, IDS=1 A). Другата възможност е една интегрална схема на BPS с мощен MOS
транзистор според фиг. 2б. Такива са МАХ14634 на
Maxim Integrated за VIN=2,3-5,5 V, IDS=7 A, TA= -40÷+85°С
при размери 1,68x1,3x0,45 mm и SiP32102 на Vishay
Siliconix със същите VIN, IDS и TA.
Ключове с галванично разделяне (Off-Line Switcher).
Предназначени са за реализация на схеми с VOUT до няколко десетки волта, захранвани от електрическата мрежа и обикновено предлагани в две разновидности – за
напрежение 230 V ±15% и за 85-265 V. Принципът на
реализацията им е както на ключовите стабилизатори
(SMPS) с галванично разделяне, чието постоянно входно
напрежение се получава от мрежовото чрез мостов

Фиг. 4. Структура на замасен SPS.

токоизправител. Ключовете реално представляват контролери и поради големите стойности на мрежовото
напрежение съдържат високоволтов MOS транзистор с
максимално VDS между 650 V и 900 V. Основният им
производител е Power Integrations, предлагащ 15 серии,
всяка с не по-малко от 4 модела.
Съществуват два типа ключове, първият от които
осигурява само VOUT (Constant-Voltage Switcher, CV-Switcher)
с приложения за реализация на ключови стабилизатори,
битови и домакински прибори, електроинструменти,
захранвания на индустриални системи и измервателни
уреди. Същността на свързването на този тип се вижда от фиг. 3, като стойността на VOUT зависи от преводното отношение на трансформатора, а мощността на ключа P Dmax определя максималния ток
IOUTmax=PDmax/VOUT на захранвания товар. Нейните типични стойности са между 4 и 60 W и рядко малко над 100
W. Изводи D и S са дрейнът и сорсът на високоволтовия
транзистор, а FB е неговият гейт с пропорционално на
VOUT напрежение, подавано чрез оптрон. Извод BP/M е с
няколко функции – осигуряване заедно със свързания към
него кондензатор на постоянното захранващо напрежение на контролера и активиране на вградените защити.
Контролерът LNK3696P от серията LinkSwitch-XT2 е с
900-волтов транзистор, има PDmax=8 W, TJ=-40÷+150°С
и размери 4х3,9х1,5 mm. Други серии от същия тип са
LNK623-626 с PDmax=5-8,5 W, LinkSwitch-HP с 21 модела и
мощности 15-111 W и LinkSwich-LP с 3 модела при мощности 1,9-3 W.
Вторият тип (CV/CC Switcher) има режими за осигуряване на неизменно VOUT и на неизменен IOUT с приложения
в зарядните устройства на акумулаторите на преносими прибори вкл. зареждане чрез USB. Към това се прибавят захранване на светодиодни лампи и на прибори в
интелигентни токозахранващи мрежи (Smart Grid), индустриални системи и измервателни прибори. От
съществените предимства на типа ще бъде отбелязано наличието на синхронен токоизправител с MOS тран-
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Таблица 3. Интелигентни мощни ключове.
№

Модел (година)

Производител

Особености

VIN,V (IDS,A)
[RDSon,m ] {PDmax,W}

IQ, A (VЕN,V) [tON,ms]
{SR, V/ s}

1
DML3009LDC (2019)
Diodes Inc.
SCP; TSP; UVLO
0.5-13.5 (20) [4.8-6.1] 510 (2;0.8) [0.375; {0.009-0.031}
2
BTS3011TE (2018)
Infineon
EDSP; OCP; OVP; SCP; TSP
3-28 (10) [10.7]
Max1000 (2-5.5) [0.075]
3
BTS7200-2EPC (2018)
Infineon
OCP; OLP; OVP; SCP; TSP; UVLO
4.1-28 (1.2) [66.5]
2000 [0.035] {0.6}
4
FPF1504 (2019)
ON Semiconductor
QOD
1-3.6 (1.5) [15-40] {1}
0.95 (0.8; 0.3) [0.21]
5
BDS2EJAAGUL (2015)
ROHM
OCP; RCB; TSP; UVLO
0,9-3.6 (1) [45]
200 (2-5.5) [0.36-0.56]
6
IPS4260L (2017)
STMicroelectronics
OCP; OLP; TSP; UVLO
8-50 (0.5) [280]
2400 (2; 0.8) [0.85]
7 TPS2HB08BQPWPRQ1 (2018) Texas Instruments
QOD; SCP; TSP
6-18 (8) [8]
3000 (-1 +5.5) [87] {0.4}
8
SiP32429 (2019)
Vishay Siliconix
OCP; SS; TSP; UVLO
6-28 (0.75-3.5) [56] {1.42}
170 (0.6-1.5) [0.55]
9
SiP32102 (2017)
Vishay Siliconix
RCB
2.5-5.5 (7) [6.5-8] {1.096}
0.11 (0.4;1.4) [1.8]

зистор (вместо диода и кондензатора на фиг. 3) намаляващ разсейваната мощност. Примери са сериите
InnoSwitch3-CE със 7 модела, мощности между 10 и 55 W, TA=-40÷+105°С
и размери 10,8х9,4х1,5 mm и
InnoSwich-3 Pro със задаване на VOUT
и IOUT чрез интерфейса I2C. Полезно е
да се има предвид, че в документацията на всички модели от двата
типа се дават схеми на приложение,
придружени в повечето случаи с примерна печатна платка.

Интелигентни мощни
ключове
Ползваният за различи електронни схеми и устройства термин „интелигентен“ при мощните ключове
(Smart Power Switch) SPS означава
добавяне към класическите IPS на
блокове за защита, възможност за
задаване на един или повече от параметрите чрез външни елементи и
диагностика на работата. Няма
точно определение кога един ключ
може да бъде смятан за SPS, а това
зависи от производителя. Не са редки случаите класически IPS да бъде
означаван като SPS, както и такива
с допълнителни блокове и/или
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възможности да се наричат класически. Например ключът на ред 3 в табл.
2 е означен като SPS в общото описание на фирмените мощни ключове
и като IPS в каталога му. Всичко
това налага внимателно проучване
на документацията при избора на
подходящ ключ за разработвано устройство.
Пример за структурата на SPS е
даден на фиг. 4 с наименование замасен ключ (Low-Side Switch) поради
свързването към маса на единия извод на LS. Тази разновидност е порядко ползвана в сравнение с ключовете с незамасен LS. Освен ползваните в класическите IPS защити
OCP, ОVР, SCP и TSD на фиг. 4
присъства блок за защита от електростатични разряди (ESD Protection) на VIN и Status Feedback, на чийто изход Status се получава високо
логическо ниво при нормална температура във вътрешността на SPS и
ниско при надхвърляне на максимално допустимата й стойност. Изводът обикновено се свързва към
микроконтролера на устройството,
съдържащо SPS. В тези ключове се
ползват и познатите от IPS блокове RCB, QOD, UVLO и SS. Освен това
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Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

TA=-40 +85 (3.05x3.05x0.85)
TJ=-40 +150 (6.5x6.22x2.3)
TJ=-40 +150 (4.9x3.9x0.95)
TA=-40 +85 (0.96x0.96x0.33)
TA=-40 +100 (1.95x1x0.45)
TJ=-40 +150 (6.5x4.4x1)
TA=-40 +125 (7.8x4.4x1.1)
TA=-40 +85 (3x3x0.88)
TA=-40 +85 (1.75x1.35x0.31)

SCP регистрира късо съединение на
V OUT към VIN и към маса, а част от
SPS регистрират липса на свързано
към изхода OUT устройство (Open
Load) OLP. Някои от блоковете за
защита са с подобрено функциониране в сравнение с класическите IPS.
Логично, SPS имат приложенията
на класическите IPS, към които се
прибавя осигуряване на захранване не
само на резистивни товари, но и на
индуктивни и капацитивни (редове 2,
3 и 6 в табл. 3), замяна на електромеханични релета и предпазители,
захранвания на високочестотни мощни усилватели (RF LNA), на ADAS системи в автомобили.
В табл. 3 са събрани основните
параметри на SPS, като в колона 6 е
даваната в част от SPS скорост на
нарастване (Output Slew Rate) SR на
V OUT, чиято стойност по принцип е
правопропорционална на VIN . Всеки
от каналите на двойния ключ на ред
3 има дадения в таблицата IDS, два
входа и един изход за диагностика,
свързвани към микроконтролер. Също
двоен е SPS на ред 4 с възможност
за успоредно свързване на двата му
изхода. Сред малкото четворни SPS
е този на ред 6 с ОСР на всеки от
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Таблица 4. Мощни мултиплексори и демултиплексори.
№

Модел (година)

Производител

Особености

VIN,V (IDS,A) [RDSon,m ]
{PDmax,W}

IQ, A (VЕN,V) [tON,ms]
{tBBM, ms}

Раб.темп.обхват, oС
(размери, mm)

1
2
3
4

NCP3901 (2016)
ON Semiconductor
MUX2:1 OVP:TSP; UVLO
0-20; 0-28; (3) [50]
max200; (1.2-5.5) [0.8]; {30} TJ=-40 +125 (3x1.65x0.31)
TPS2121 (2018)
Texas Instruments
MUX 2:1 OCP; SS; TSP; UVLO
2.7-22; (4.5) [56]
max200 [0.1]
TA=-40 +125 (2.5x2x0.35)
TCK321G (2015)
Toshiba
MUX2:1 OVP; RCB; TSP; UVLO
2.3-36; (2) [98]; {1.65}
140; (min 1.6) [2]; {15}
TA=-40 +85 (1.9x1.9x0.34)
BTS7220-4ESE (2018)
Infineon
DEMUX1:4 OCP; OVP; RCB; SCP; TSP 4.1-28; (2x7; 2x4) [2x9; 2x22] max7000; (1.3-7) [0.075] TJ=-40 +150 (8.65x3.9x1.15)
DEMUX1:6 OCP; OVP; RCB; SCP; TSP;
4.1-28; (3x3; 3x1.5)
5 BTS71033-6ESA (2019)
Infineon
max10000; (1.3-7) [0.04] TJ=-40 +150 (8.65x3.9x1.15)
UVLO
[3x38; 3x110]
6
TLE8110ED (2018)
Infineon
DEMUX1:10 ESD; OVP; RCB; TSP
max55; (4x1.5; 2x1.7; 4x0.75)
8000; (1.2-5.5)
TJ=-40 +150 (10.3x7.6x1.8)

Таблица 5. Мощни ключове за USB.
№

Модел (година)

Производител

Особености

VIN,V (IDS,A) [RDSon,m ]
{PDmax,W}

IQ, A (VЕN,V) [tON,ms]
{tBBM, ms}

Раб.темп.обхват, oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5
6

AP22615 (2019)
UCS2112 (2015)
NX5P3363 (2019)
NCP380 (2016)
BD82054QVZ (2017)
TPS2001D (2017)

Diodes Inc.
Microchip
NXP
ON Semiconductor
ROHM
Texas Instruments

OCP; OVP; RCB; SCP; SS; TSP
OCP; OVP; TSP; UVLO
OCP; RCB; TSP; UVLO
RCB; SCP; SS; TSP; UVLO
OCP; SS; TSP; UVLO
OCP; RCB; SS; TSP; UVLO

3-5.5 (3) [40]
2.9-5.5 (3) [40] {1.5}
4-5.5 (3.3) [35] {1.7}
2.5-5.5 (2.1) [70] {0.83}
2.5-5.5 (2.8) [63]
4.5-5.5 (2) [72]

300 (1.2-VIN) [2.2]
850 (min2) [200]
1300 (min1.2) [0.1]
90 (0-5) [1]
110 (min2) [0.6]
65 (0-5) [1.7]

TA=-40 +85 (3x1.7x0.9)
TA=-40 +85 (4x4x0.83)
TA=-40 +85 (2.2x2.2x0.555)
TA=-40 +85 (3x1.5x0.94)
TA=-40 +85 (2x2x0.4)
TA=-40 +85 (2.9x1.6x1.1)

каналите, задаване на IDS чрез резистор и два изхода за диагностика. В
съответствие с AEC-Q100 е двойният SPS на ред 7 със задаване на прага на задействане на ОСР на всеки
от каналите между 14 А и 70 А и
управление от микроконтролер. Последното позволява работа на SPS
като мощен мултиплексор. Стойностите на IDS на SPS на ред 8 се задават чрез резистор в дадените в
колона 5 граници, а SPS на ред 9 е
двупосочен.

Мощни мултиплексори и
демултиплексори
Принципът на действие на мощните мултиплексори (Power
Multiplexer, Power MUX) е аналогичен
на тези за аналогови и цифрови сигнали, а различията са в ползването
на мощни MOS транзистори и защити, както при класическите IPS. Входовете обикновено са два с еднакъв
(редове 2 и 3 на табл. 4) или различен (ред 1) обхват на напреженията
им VIN. Същото е и значението на
основните параметри, към които се
прибавя времето за превключване на
VIN от единия към другия вход (Break
Before Make Time) tBBM. Типичните
приложения са в преносими прибори,
за осигуряване на захранващите напрежения в различни режими на работа на устройства, вкл. получаваните от две батерии, задействане на
желано устройство в компютърни и
комуникационни системи чрез подаване на захранващо напрежение, в
системи за сградна автоматизация
и охрана. Мултиплексорът на ред 1
в табл. 4 е двупосочен, този на ред
2 има изход за индикация кой канал е
включен и токът на неговата ОСР
се задава между 1,5 и 4,5 А чрез резистор.
Подобна е аналогията на мощните демултиплексори с ползваните за
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сигнали демултиплексори, като няма
международно приети термини (те
зависят от производителя). Така
например Infineon Technologies ги нарича Multichannel Switch (даденият на
ред 6 в табл. 4) и Power Controller
(редове 4 и 5). Изходите на демултиплексорите обикновено са между
4 и 10 и са разделени на няколко групи, всяка с различни IDS и RDSon. Дадените на редове 4-6 от табл. 4 са с
вграден интерфейс SPI и управление
с микроконтролер, а основното им
предназначение е избор на желан вход
и обмен на данни.
Демултиплексорите на редове 4
и 5 са предназначени за работа с
резистивни, индуктивни и капацитивни товари, могат да заместват
електромеханични релета и предпазители. Освен това даденият на ред
4 се препоръчва и за захранване на
светодиодни лампи, като параметрите му отговарят на AEC Q100
grade 1. Демултиплексорът на ред 6
е със замасени ключове, също е в
съответствие с AEC и се препоръчва за захранване на резистивни товари, електромеханични релета и
соленоиди, вграждани в автомобили
и индустриални системи.

Мощни ключове за USB
Възможността за осигуряване на
постояннотоково захранване на устройства, обменящи данни чрез USB,
налага ползването на подходящи
мощни ключове. Те се предлагат в 3
основни разновидности, първата от
които е с популярното английско
наименование Power Distribution
Switch. Реализира се с интегрални
схеми, които могат да се ползват и
в устройства без USB. Основните
параметри на схемите са както на
класическите IPS, а примери са дадените на редове 1 и 4-6 в табл. 5.
Ключът на ред 1 притежава отско-

ро съществуващата възможност за
бърза смяна на режимите доставяне
и консумиране на мощност (Fast Role
Swap Function) и съответно избягване на загубата на част от обменяните данни. Токът на задействане на
SCP се задава между 0,5 и 2,1 А чрез
резистор. Важното за ключовете
минимално време на задействане на
SCP е успешно реализирано в този
на ред 6 чрез стойност от 2 µs.
Утвърдилата се вече нужда от
ползване на USB за зареждане на акумулаторите на преносими устройства, вкл. хъбове, доведе до създаването на втората разновидност на
мощните ключове със специфичната
особеност наличие на два извода за
VOUT, позволяващи свързването на
акумулатор. Първият пример е двойният ключ от ред 2 в табл. 5, предвиден за зареждане в съответствие
с нормите на ВС 1.2. Той има отделни входове EN за всяко VOUT, а действието му се управлява с интерфейсите SMBus 2.0 и I2C. Чрез тях
могат да се задават 8 стойности
на IDS между 0,53 и 3 А, а при самостоятелен режим на работа (Standalone mode) токът се задава в същите граници чрез резистор. Ключът
на ред 3 е предназначен за USB PD и
устройства с конектор Type-C, а
параметрите му са в съответствие
с AEC Q100-01. Стойността на тока
за задействане на ОСР се задава
между 0,4 и 3,3 А чрез резистор.
Третата разновидност са специализираните контролери с вграден
мощен ключ, какъвто е TPS65988 на
Texas Instruments. Той осигурява захранване в съответствие с USB PD
3.0 и ВС 1.2 и е предвиден за устройства с Type-C конектор. Ползва двупосочни ключове за двата си изхода,
всеки от които е с VIN между 5 и 20
V и IDS=5 A, като управлението се
осигурява чрез I2C и GPIO.
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FHV7 от OMRON бъдещето на
машинното зрение
Широката гама продукти на
OMRON от фамилията FH ни запознава с най-новото поколение
фирмено решение за машинно зрение, а именно серията FHV7. FHV7
не е обикновената цветна или монохромна камера, която служи
само за прихващане на дадено изображение. Тя е много повече от
стандартните камери, използвани
за машинно зрение. Една от забележителните й функционалности
е способността за високоскоростно обработване на изображения.
Вграденият двуядрен процесор,
високоскоростният алгоритъм на
действие и скоростта й на прихващане (max. 2,3 ms) я нареждат на
първо място* сред решенията за
промишлени приложения, изискващи високо качество и точност при
висока скорост на производство.

Комбинация от гъвкавост
и множество предимства
Камерата е с широк диапазон на
разделителна способност, като се
започне от 0,4 MP, използвани за
инспектиране на детайли при висока скорост на производство, до
12MP за прецизност и точност.
Върху камерата има възможност
за монтаж на различен тип лещи
от наличните произведени в
OMRON: стандартни, високоскоростни и C-mount варианти, според нуждите на всяка задача.
По отношение на фокусното
разстояние работата със системите за машинно зрение никога
досега не е била толкова лесна.
FHV7 разполага с иновативна функция за самонастройка на фокуса
Autofocus. Системата осигурява
висока гъвкавост и удобство за

монтаж навсякъде в пространството при разположение на камерата в средата на инспекция на
разстояние от 60 mm до 1000 mm
от обекта на заснемане и фокална
дължина на лещите с диапазон от
6 mm до 25 mm.

Комуникация, управление и
защита
FHV7 разполага с възможности
за управление чрез 3 цифрови входа, 1 входен тригерен сигнал и 5
цифрови изхода. Комуникацията
може да се осъществи посредством RS-232, Ethernet, Ethernet/IP
и ProfiNET I/O.
Всички кабели са оборудвани с
конектори, които са с висока категория на защита откъм изводите на камерата, което ги предпазва от различни вредни влияния в
промишлените приложения. Средата на работа също не е от значение за приложимостта на камерата, тъй като серията дава
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възможност за монтаж на предпазна приставка, която увеличава
нивото на защита на устройството от IP40 на IP67.

филтри, компенсиращи, извличащи
и коригиращи инструменти, регресии, калкулации и т. н.

FHV7 не спира дотук!
Улеснено програмиране и богат
инструментариум от функции
Софтуерът за конфигуриране,
прихващане и обработка на камерата за машинно зрение FHV7 от
OMRON е базиран на блокови инструменти без нужда от програмен
код, което улеснява максимално
крайния потребител. Софтуерът
разполага с възможности за допълнителна настройка на камерата,
калибрация, различни инструменти за откриване на обект, класификация, откриване на позиция на
даден ръб, откриване на дефект,
измерване на разстояние, измерване на ъгъл, измерване наситеността на даден цвят, сравнение на
низове, сравнение на детайли, OCR,
OCV, създаване на речник, прочитане на 2D код, прочитане на баркод и др. Налице са и много други
спомагателни функции от типа на
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Предимството, което нарежда
тази камера сред водещите решения на пазара, е опцията за добавяне на специална приставка с
функция на подсветка. Вариантите тук са многобройни: с инфрачервена, червена или бяла светлина, а дори и с многоцветна подсветка, съдържаща всички палитри на цветовете. При необходимост от изпълнение на по-комплексни задачи са предвидени
възможности за добавяне на допълнително осветително тяло, както и на различни филтри дифузни
или поларизационни за видимата и
инфрачервената светлина.

Възможности за
висококачествено
разпознаване в компактен
корпус
Най-впечатляващото свойство

февруари 2020

на серията FHV7 е опцията за
комбиниране на всички приставки
в едно завършено изделие. Това я
превръща в незаменим помощник
на всяко едно съвременно предприятие, изискващо високо качество
на разпознаване при висока скорост на движение на обекти. Без
необходимост от допълнителен
контролер за обработване на изображенията, без необходимост от
допълнително осветително тяло и
контролер за управлението му и
със своите миниатюрни размери
камерата FHV7 олицетворява
бъдещето на машинното зрение
във всеки един аспект, касаещ инспекция, откриване или разчитане
на даден обект.
*Клиентско проучване на OMRON
през 2019 година определя FHV7 като
“нещо повече от система за машинно
зрение”.

Александър Пейчев,
Специалист “Визуална инспекция”
във фирма Гемамекс
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Машинно зрение
за интелигентни
фабрики
С

истемите за машинно зрение
имат ключова роля за технологичното развитие на съвременното индустриално производство. Фундаменталната роля на автоматизираната
визуална инспекция в процеса по дигитализация на промишлените предприятия и превръщането им в умни
фабрики се корени в осигуряването
на възможност на интелигентното
оборудване самостоятелно да „вижда“ и изследва производствената
среда. На база усъвършенствани
технологии и алгоритми за обработка на изображения машинното зрение
осъществява автоматизирано сканиране на обекти в дадено зрително
поле. Камерите за визуална инспекция могат да са статично монтирани на транспортната линия или в
работните клетки с цел осъществяване на контрол върху качеството
на продукцията в реално време или
да са в движение като интегрална
част от индустриалните роботи,
направлявайки действията им. Благодарение на технологичните нововъведения в платформите за машинно зрение роботите могат все
по-ефективно и самостоятелно да
интерпретират средата, в която
оперират, което им осигурява непостигана досега автономност и безопасност. На база събраната визуална информация модерните роботизирани системи вече могат да вземат самостоятелни решения, за които не са директно програмирани.

По-интелигентно и
автоматизирано
производство
Концепцията за машинно зрение е
базова в изграждането на една инте-

28

лигентна фабрика, базирана на автономна организация, мрежова комуникация и свързаност и интелигентен
обмен на информация между отделните производствени единици, които еволюират в кибер-физични системи. Industry 4.0 превръща машинното зрение в „очи“ на умния завод,
способен да функционира почти или
съвсем независимо от човека. Премахването на необходимостта от
конвенционална визуална инспекция
намалява зависимостта на производството от отделния служител, елиминира риска от човешка грешка и
позволява на роботите и автоматизираното оборудване гъвкаво да реагират на промените в производствената среда.
Съвременната техника за обработка на изображения е способна да
събира, съхранява и обменя данни с
други системи, която я превръща в
ключова технология за взаимосвързаните индустриални процеси.

Събраната информация може да бъде
използвана както за извличане на
допълнителна стойност, така и за
иницииране на интелигентни автоматизирани машинни действия.
Така машинното зрение се явява
ключов източник на данни – основната градивна единица на дигиталната производствена парадигма.
Системите за визуална инспекция
управляват множество критични
аспекти на производствената дейност – контрола на качеството,
мониторинга на оборудването (чрез
проследяване на натоварването и
износването), работата на индустриалните роботи, безопасността
на средата и т. н.
Подобно на останалите информационни технологии в контекста на
Industry 4.0 и системите за машинно зрение стават все по-компактни, интегрирани, мощни, бързи и отзивчиви. Разделителната способност на камерите се увеличава, кор-
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пусите с индустриална защита позволяват използването им и в поагресивни условия, алгоритмите за
анализ на изображения вече разчитат на иновации като изкуствен
интелект и машинно обучение. Това
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увеличава популярността на тези
решения в модерната промишленост, а броят на приложенията им
непрекъснато расте.
Системите за визуална инспекция
имат още едно ключово предимство

– осигуряват функционалност дори и
там, където човешкото око среща
ограничения. Някои дефекти в изделията от масовото производство
могат да са толкова малки и неразличими за човешкото око, че да останат незабелязани при стандартна инспекция. В отрасли като електрониката, медицинската техника,
финото машиностроене и т. н. пренебрегването дори на най-малкия
дефект обаче може да доведе до множество негативни последици.
Друг минус на човешкото зрение
и интелект е тяхната субективност. Във високоскоростните
съвременни производства подобна
несигурност е недопустима. Освен
голяма бързина и единен стандарт
при детекция и интерпретация, системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват непрекъсната работа, многократно зрително увеличение, както и интегриране на различни измервателни инструменти в платформата. С усъвършенстването на софтуера за сравняване и разпознаване на различни
модели във външния вид на производствените изделия (на база цвят,
текстура, гладкост, размери и т. н.)
системата може да се самообучава
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в течение на работата си, а резултатите от инспекцията да стават все по-прецизни с времето. Тази
възможност крие огромен потенциал за повишаване на
качеството в множество приложения, свързани с инспекция на суровини, компоненти и крайни изделия.
Платформите за машинно зрение са от ключова важност и за още един аспект на индустриалното производство – проследимостта. Добавянето на някакъв вид
идентификационен маркер (баркод, етикет и т. н.) прави възможно прецизното проследяване на даден детайл
или продукт през всички производствени етапи и звена
на веригата на доставките. Основен плюс на съвременните системи за разчитане на баркодове е, че освен да
декодират заложената във визуален маркер информация,
могат и да я дигитализират и изпратят към друга система или крайно устройство. Това елиминира нуждата
от човешка интерпретация на кодирани символи и ръчно
въвеждане на данни за компонентите и изделията.

Приложения в умните фабрики
Сред водещите приложения на съвременните системи за машинно зрение в интелигентното производство
са визуалната инспекция, сортирането и ориентацията,
направляването на роботи и автономни превозни средства и др. В зависимост от потребностите на конкретното производство платформата за машинно зрение може гъвкаво да се мащабира – от една камера до
множество мрежово свързани точки за инспекция. Нивото на автоматизация, което може да се осигури вследствие на интегрирането на такава технология, също
варира в широки граници – от машинно асистиране на
дадени дейности до цялостно автоматизиране на производствени линии, процеси и цели фабрики.
Позиционирането и ориентирането на обекти върху
транспортни линии на база еталон е важно приложение
на машинното зрение, например в pick-and-place операциите, популярни в електрониката, производството на
медицинска техника, приборостроенето и машиностроенето и т. н. Благодарение на собственото си зрение
роботът, ангажиран с изпълнение на тази задача, може
освен да премества и да завърта детайлите, с които
манипулира, на базата на предварително зададена програма и собствени автоматизирани решения. При автономните превозни средства, използвани все по-масово
във вътрешнозаводския транспорт, складовата дейност
и логистиката, интегрирането на камера за машинно
зрение премахва нуждата от предварително изграждане на скъпа инфраструктура (релси, линии или други средства за управление на придвижването). С помощта на
данните от камерата превозното средство може да се
движи безпроблемно и свободно на територията на
обекта, регистрирайки всички препятствия по пътя си
и идентифицирайки самостоятелно възможните траектории.
Други популярни области на приложение на интелигентни средства за визуална инспекция са автомобилостроенето, хранително-вкусовата, фармацевтичната,
козметичната и опаковъчната индустрия, полупроводниковото производство и т. н.

Развитие на 3D машинното зрение
Триизмерното машинно зрение е плод на своеобразната еволюция в технологиите за заснемане, разпознаване
и обработка на изображения. Благодарение на способностите си да анализират информация в три измерения,
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3D системите за визуална инспекция
могат да измерват обем, разстояние
и други параметри, необходими за
гъвкавото управление на производствените процеси в реално време. С
помощта на разширената функционалност на 3D решенията платформите за машинно зрение се превръщат в цялостни и мултифункционални средства за автоматизация
на производството.
Използването на множество камери в работната зона в комбинация с
необходимото структурно осветяване позволяват многопластово
изображение на средата и събиране
на детайлна информация за обектите в нея по широк набор от параметри. Важна технология по пътя от
обикновеното „виждане“ или заснемане на даден визуален белег до неговото „осмисляне“ или интерпретиране
на базата на предварително зададена информация са алгоритмите за
анализ на изображения, асистирани
от технологии за машинно обучение
и изкуствен интелект. Те помагат
на роботите с интегрирани системи за 3D машинно зрение не само да
изучават самостоятелно производствената среда, но и да се учат от
опит, подобно на човешкия разум.
Такива иновации позволяват значително оптимизиране на традиционни приложения като захващането на
обекти и манипулирането с тях.
Дори при работа с разнороден продуктов поток на база данните от
предишни дейности роботът би
могъл самостоятелно да прецени по
вида, текстурата и визуалните ха-
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рактеристики на обекта дали той е
мек или твърд, крехък или здрав и
следователно – каква сила да приложи при захвата.

Визуална инспекция и IIoT
Идеалната цел на високоавтоматизираните и интелигентните фабрики са нулеви производствени
прекъсвания, елиминиране на неефективните процеси, загубите на материали и ресурси, оптимизиране на
разходите, поддръжката и производствената организация, както и максимална автономност. Концепции
като Industrial Internet of Things (IIoT)
са разработени именно с цел свързване на отделните елементи на заводското оборудване в единна мрежа със
споделена интелигентност. Със своите способности бързо и ефективно да заснема, сканира, инспектира,
измерва, анализира и идентифицира
богат набор от обекти и визуални
характеристики технологията за
машинно зрение притежава потенциала да генерира за сравнително
кратко време гигантски информационни масиви, които да служат като
изчерпателна база данни на цялата
свързана производствена мрежа.
Компонентите и системите за
визуална инспекция стават все подостъпни в ценови аспект, хардуерните компоненти и софтуерът разполагат с все по-голяма процесорна
мощ, а периферните изчисления, AI
технологиите и IIoT-базираните устройства създават условия за експоненциално нарастване на приложенията на машинното зрение в инте-

лигентните фабрики. Основен двигател на ръста в индустриалните IoT
приложения са нарастващите потребности от комуникация, свързаност и обмен на данни в кибер-физичните системи, които служат за основа на умните производства.
Свързването на отделните компоненти на мащабните платформи за
визуална инспекция помежду им към
производствената мрежа и в последствие – към платформа за облачни
изчисления, позволява централизиране на генерираната база данни и
нейната обработка в достъпен за
всяко полево устройство вид посредством мрежова връзка. Това прави
възможно унифициране на практиките за машинно зрение не само на
ниво производствено съоръжение, но
и в международен план при множество подразделения на дадено предприятие, локализирани в различни
части на света. Така могат да се
наложат и лесно да се следват единни стандарти за контрол на качеството, проследимост или навигация на роботи например.
Фокусът на инвестициите в модерните производствени предприятия е насочен към системи за триизмерна визуална инспекция от последно поколение, които имат капацитет да обезпечат и най-високотехнологичните индустриални приложения, включващи роботика и изкуствен интелект, Big Data, добавена и виртуална реалност, изкуствени невронни мрежи и други иновации.
Разширява се търсенето на системи за машинно зрение не само във
видимия спектър, но и на технологии
за мултиспектрална и инфрачервена
инспекция, които позволяват прецизен мониторинг на промишлени
съоръжения. Камерите в сегмента
разполагат с възможности да изпращат в реално време изображения и
диагностични данни към централизирани платформи и директно към
крайни устройства като смартфони и таблети. Това позволява интегрирането на системи за визуална
инспекция в отдалечения мониторинг на индустриални активи и платформите за прогнозна поддръжка на
промишлено оборудване, които се
внедряват във все повече приложения и отрасли.
Машинното зрение за интелигентни фабрики търпи и динамичен процес на конвергенция с т. нар. компютърно (embedded) зрение. С адаптирането на все повече ценово достъпни вградени процесори за обра-
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автоматизация
ботка на изображения към индустриалните изисквания,
функции за машинно зрение се появяват като вграден
елемент във все повече компоненти на производствената техника. Появяват се и индустриални роботи с множество камери в различни сегменти на роботизираното рамо, които инспектират отделни аспекти на работния процес.
Ключови за масовото популяризиране на технологията за визуална инспекция в интелигентните фабрики са
надеждните, адекватни и стандартизирани интерфейси за връзка с останалото заводско оборудване, независимо от хардуерните и софтуерни компоненти на съответната система.
Важен момент при обезпечаването на една мащабна
производствена мрежа на ниво предприятие е гарантирането на ефективна защита от кибератаки, тъй като
всяко свързано и IIoT-базирано устройство се явява уязвима входна точка за злонамерен достъп. Проникването
в базата данни на платформите за визуална инспекция,
свързани с всяка камера, робот, технологична линия и
машина в един дигитален завод, може да нанесе сериозни вреди на бизнеса на компанията. Критичният и разнообразен характер на информацията, събирана от системите за машинно зрение в умните фабрики, налага осигуряване на високофункционално решение за киберсигурност.

Роля на изкуствения интелект и
машинното обучение
Същинската трансформация на индустриалното оборудване в интелигентна система активно се подпомага
през последните години от иновативни технологии като
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изкуствения интелект, машинното и т. нар. дълбоко
обучение (deep learning). Те намират приложение във все
повече аспекти на промишленото производство, а една
от най-логичните технологии с потенциал за усъвършенстване е машинното зрение. Крайната цел отдавна не
е приравняване на машинния интелект към човешкия
разум, а преодоляване на всички възможни ограничения
както пред техниката, така и пред човешкия мозък. За
постигане на максимално ефективна и интелигентна по
своята същност визуална инспекция не е необходимо
индустриалните роботи да наподобяват визуално човека, да ходят и говорят като него. Най-сложната функция
на мозъка – да мисли, в машинен вид се оказва достатъчно да бъде претворена чрез много по-прости физически
компоненти. Ключовият елемент, който превръща обикновения хардуер в мислеща машина, е алгоритъмът за
изкуствен интелект и самообучение, заложен в управляващата го софтуерна платформа. Този подход позволява на дискретните и компактни модерни системи за
машинно зрение да бъдат инсталирани практически
навсякъде из производството.
Технологията за дълбоко обучение е базирана на невронни мрежи, които имитират човешкото зрение и
интелект при регистрирането на аномалии и отклонения от дадени стандарти и са способни да разграничават допустимите от недопустимите варианти, дори
те да варират в широки граници. Този толеранс към
естествените вариации в комплексни модели позволява разпознаването на два напълно различни, но еднакво
годни за обработка зеленчука в хранително-вкусовата
промишленост например. Нещо повече, интелигентните алгоритми за машинно зрение правят възможно
предсказването на събития или тенденции, правенето
на задълбочени прогнози и автономното взимане на
решения. Предимство на машинното зрение, оборудвано с изкуствен интелект, е възможността му да „надникне“ отвъд ограничението на човешкото око във
визуалното възприятие, като улавя информация в ултравиолетовия, инфрачервения и рентгеновия спектър.
Алгоритмите за машинно обучение са отлично решение за анализ на комплексни дефекти в индустриалните изделия като драскотини и вдлъбнатини в детайли
със сложна текстура. Тяхно предимство пред конвенционалните системи за визуална инспекция е способността им да концептуализират и генерализират събраната информация при обработка, вместо да я интерпретират фрагментарно.
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Решения за изпитване
в дигиталната ера:
предизвикателството 5G

Индивидуални решения за изпитване за
отрасъла на комуникациите, накрайник
INGUN HFS-856

Дигиталният обмен на информация определя настоящето и
бъдещето и постоянно увеличава
изискванията към решенията за
изпитване и тестовите системи. INGUN Prufmittelbau GmbH, която вече е представена чрез собствен канал за директни продажби в Полша, е в крак с тенденциите и продължава да предлага оптимизирани решения за обезпечаване на качеството.

Решения за пазара на бъдещето
През последните десетилетия мобилните комуникации претърпяха
стремително развитие, а с това се
промени и светът на решенията за
изпитване. Целият отрасъл се подготвя за дигитален скок, с който 5G
ще се превърне във водещ стандарт в
мобилните комуникации. Експертите
очакват от 2020 г. нататък тази
технология окончателно да промени
света.

Поколенията стандарти в мобилните
комуникации

Не само мобилните комуникации, но
и най-различни сфери от живота предстои да бъдат свързани помежду си.
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Преносът на данни ще стане 100 пъти по-бърз в сравнение с днешния. В бъдеще огромни обеми информация ще
могат да бъдат пренасяни безжично и
в реално време. С това инфраструктурата достига своя лимит, честотите
за пренос стават все по-недостатъчни, а в ниския честотен диапазон те
вече са заети от други услуги. Ето защо вече се изграждат първите 5G мрежи в диапазона между 3 GHz и 4 GHz. за
които актуалните продукти на
INGUN са подходящи.
Планирани са и мрежи в диапазона
28 GHz до 43 GHz. Тази част от честотния спектър, наречена "милиметрова вълна", поставя ново предизвикателство пред съществуващите решения за изпитване и създава технологични препятствия, които е възможно да се преодолеят само със задълбочени инженерни познания и експертно ноу-хау. На тази база INGUN непрекъснато разработва иновации при
контактните щифтове като миниатюрния щифт HFS-852 с U.FL контактуване или серията HFS-856, която
обхваща широк асортимент от контактни щифтове като U.FL, MM8030,
SMA, SMP, MS180 или MS156.

Индивидуалните решения за изпитване създават конкурентни
предимства
В ролята си на партньор на редица
компании от технологичните отрасли на бъдещето, INGUN разработва
решения за бързо и надеждно изпитване на качеството на електронни
продукти и чрез съвместни разработки създава истински конкурентни
предимства за своите клиенти.
Ненадминатото портфолио от
контактни щифтове и тестови адаптери за индивидуални приложения в
сферата на изпитването са превърнали INGUN в синоним на експерт в специализираните решения. Водещи глобални производители от всички индустрии - от автомобилния сектор до
потребителската електроника, се доверяват на техническото ноу-хау на
INGUN и на продуктите с гаранция
"Made in Germany".
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Контактни щифтове и тестови адаптери INGUN

Ново: Пряк пласмент в Полша
(Унгария, Чехия, Румъния и България)
Със собствени канали за пряк пласмент в държави като Полша, Унгария,
Чехия, Румъния и България INGUN
осигурява компетентно и квалифицирано тясно сътрудничество на своите клиенти.
"Икономически тези страни са се
развили до ключови производствени локации в сектор електроника", заявява
Йохен Мюлер, търговски директор на
INGUN. "Благодарение на засиленото
си търговско присъствие в региона
днес сме още по-близо до нашите клиенти и сме в състояние да отговорим
по-бързо и целенасочено на техните
индивидуални изисквания. Благодарение на собствените ни канали за дистрибуция клиентите ни получават
директен достъп до технологичното
ноу-хау на нашите специалисти от
централата в Констанц, Германия",
допълва той.

Нови търговски канали в нарастващия
пазар на Източна Европа (Полша, Унгария, Чехия, Румъния и България)

телефон: 49 7531 8105-170
факс:+49 7531 8105-65
Christoph.sehle@de.ingun.com
info@ingun.com
www.ingun.bg
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електроапаратура

Шинни системи
Ш

инните системи се използват в електрическите инсталации
за разпределяне на електроенергията от точката на захранване към изходните вериги. Те могат да се използват в много различни конфигурации – от вертикални преносни линии
до всеки етаж на многоетажна сграда, до шини, изцяло в рамките на разпределително табло или промишлен
процес. Факторите, които трябва
да се имат предвид при проектиране на шинни системи, включват повишаване на температурата вследствие на енергийни загуби; енергийна ефективност и разходи за експлоатационния живот; натоварвания в
резултат на токове на късо съединение и защита; експлоатационни
характеристики и методи на присъединяване и поддръжка.

Материали
По отношение на материалите за
шини особено важно е наличието на
свойства като на проводник, за да
се постигне дълъг и надежден експлоатационен живот при най-ниски
разходи. Това включва: ниско електрическо и топлинно съпротивление;
висока механична якост на опън, натиск и срязване; висока устойчивост
на повреда вследствие на умора на
материала; ниско електрическо
съпротивление на повърхностния
слой; лесно производство; висока
устойчивост на корозия и конкурентна първоначална цена и висока крайна стойност на възвръщаемост.
В резултат на това шинните системи се изработват предимно или
от мед, или от алуминий. От гледна
точка проводимост и якост, високопроводимата (HC) мед е много по-добра за целта от алуминия. Единственият й недостатък е свързан с нейната по-висока плътност, която води
до по-голямо тегло.
По-високата твърдост на медта
в сравнение с тази на алуминия я
прави по-устойчива на механични
повреди както по време на монтаж,
така и в периода на експлоатация.
Медните шини са също и по-малко
податливи на проблеми във фиксира-
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щите присъединявания, дължащи се
на пластична деформация на метала
под действието на продължително
високо контактно налягане.
По-високият коефициент на еластичност на медта й дава по-голяма
якост на огъване в сравнение с алуминиев проводник със същите размери. Температурните колебания, наблюдавани в условия на експлоатация,
изискват при проектиране да бъде
предвидена определена гъвкавост.
По-ниският коефициент на линейно
разширение на медта намалява необходимата степен на гъвкавост.
Съществуват обаче и проблеми с
присъединяванията и корозията,
свързани с контактите между различни метали: например между алуминиева шина и клеми и контакти
на превключватели, които обикновено се произвеждат от мед или медна сплав. Проблемът се корени в
това, че откритата алуминиева
повърхност бързо формира твърд
изолационен филм от алуминиев оксид. За разлика от това оксидният
филм, който се формира по повърхността на медта, е проводим, което е
друга причина като материал за
шини да се използва по-скоро мед,
отколкото алуминий.

Допустимо токово
натоварване
Допустимото токово натоварване на шините е ограничено от мак-

симално допустимата работна температура на системата. Шините се
загряват от разсеяната енергия на
токовия товар и се охлаждат посредством излъчване и конвекция към
заобикалящата ги среда. При работната температура механизмите за
отделяне и загуби на топлина, които силно зависят от температурата и формата, са балансирани.
Както беше споменато, топлината, генерирана в шините, може да
се разсее чрез конвекция, излъчване и
провеждане (кондукция). В повечето
случаи топлинните загуби от конвекция и излъчване определят допустимото токово натоварване на шинната система. При една обикновена
шина провеждането не играе никаква роля, тъй като няма топлинен
поток по протежение на шина с равномерна температура. Тя се взема
предвид само когато известно количество топлина може да се пренесе
към охладител в шинната система
или когато съседни части на системата имат различни възможности за
охлаждане. Кондукцията може да
бъде сред значимите фактори при
приложение на шини в шкафове за
електроапаратура.
В контекста на проектирането
на електрически инсталации, за да се
обоснове изборът на конфигурация,
се използват разходите за експлоатационния живот (LCC). Това означава, че всички разходи, включително
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електроапаратура
инвестиционните, оперативните и разходите в края на
сервизния живот, се сравняват за различните възможности. Тъй като целта е да се сведат до минимум разходите за експлоатационния живот, а не те да се определят,
всичко, което остава еднакво за всяка проектна възможност може да се игнорира, опростявайки анализа и позволявайки насочване на фокуса към разликите.
Проблемът при оценяване на разходите за експлоатационния живот е, че разходите за монтаж възникват в
началото на проекта, докато тези, свързани с енергийните загуби, се наблюдават през продължителен период
от време, т. е. се налага събирането на разходи, които
се появяват и които трябва да се поемат в различни
моменти. В тази ситуация в изчисленията трябва да се
включи времевата стойност на финансовите средства.
Що се отнася до изчисленията на LCC на електрически инсталации, трябва да се отчетат фактори като
разходи за проектиране и монтаж на инсталацията, нееднократни разходи, разходи за поддръжка, енергийни
разходи и разходи в края на експлоатационния живот.

Ефекти от къси съединения
Подобно на всички електрически вериги, шинните
системи е необходимо да бъдат защитени срещу въздействията на токове на късо съединение. Отворената
конструкция на шинните системи увеличава риска от
неизправности като например от навлизане на чужди
тела във въздушните процепи. Вероятността за последваща повреда е голяма поради обикновено високите
работни токове и наличното количество енергия.
Много високите токове водят до бързо и прекомерно
прегряване на шините с последващо размекване на ма-

териала и повреда на опорната конструкция. В същото
време генерираните електромагнитни сили ще изкривят
размекнатите проводници, които могат да се освободят от опорите си. Наличието на резонансни ефекти
може допълнително да влоши ситуацията.
На практика, важното е крайната температура на
шината да остане по-ниска от граничната проектна
температура през целия процес на късо съединение. Граничната температура на медните шини се определя от
температурното съпротивление на опорните материали, но не трябва да надвишава ~200°C.
Важно е да се отбележи, че шините, които са подложени на късо съединение, трябва да се оставят да се
охладят и да се проверят, преди да бъдат върнати в
експлоатация, за да се гарантира, че всички присъединявания са плътни и че крепежните елементи са сигурни.
Въпреки че времето на загряване, т. е. продължителността на късото съединение, е твърде кратко, температурата на шината може да остане висока за значителен период от време. Освен това, поради много високата топлопроводимост на медта части от шината извън
обхвата на повредата също ще се загреят.

Шинни профили
Шинните профили все по-често се използват в разпределителните и комутационните табла, при които
проектните съображения се различават съществено и
дългите вертикални и хоризонтални шини не са подходящи. Това е разрастващ се пазар, тъй като шинните
профили предлагат редица предимства като икономия
на материал, по-кратко време за асемблиране и опростена експлоатация.
Трябва да се отбележи обаче, че производството на
профили е по-трудно и с по-големи разходи, отколкото
изработването на плоски шини поради технически ограничения, включително по-сложна конструкция, по-прецизни производствени процеси и настройка на машините, както и по-специфично опаковане. Тези ограничения
вече до голяма степен са преодолени и към момента
няколко компании на пазара произвеждат стотици и
дори хиляди различни шинни профили за електрически
приложения.
Има редица предимства, свързани с използването на
профили, като намален скин ефект, редуцирани разходи
и тегло, интегрирани крепежни и монтажни елементи,
възможност за реализиране на икономически ползи и др.
На практика, при производствения процес има няколко
ключови проблеми, които трябва да се избягват като
остри ръбове, дълбоки тесни канали и кухи камери.
Съществуват два вида присъединявания за медни шини
– линейни, необходими за асемблиране на шини с определени дължини в инсталацията, и Т-образни за реализира-
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електроапаратура
не на отклонения. Присъединяванията трябва да са механично здрави,
устойчиви на въздействието на
околната среда и да са с ниско съпротивление, което да може да се поддържа през целия цикъл на натоварване и през целия експлоатационен
живот. Ефективни присъединявания
на медните шинни проводници могат да бъдат реализирани много просто чрез болтове, нитове, запояване или заваряване. Болтовите връзки
и скобите се използват широко.
Механизмите на влошаване на
състоянието също трябва да се
имат предвид (окисляване, корозия,
постепенно деформиране и освобождаване на напрежение, термично разширение и др.), тъй като качеството на присъединяванията е от критично значение за дългосрочната
надеждност на шинната система.
Затова е важно да се внимава за
избора на дизайн на присъединяванията, въртящия момент на затягане,
типовете болтове и влиянието на
температурата, за да се гарантира
нужното ниво на надеждност. Експлоатационната поддръжка в идеалния случай включва заснемане на
присъединяванията с термокамера,
така че всички проблеми да могат
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да бъдат открити, преди да възникне повреда.

Ползи за крайния
потребител
Шинните системи не компрометират безопасността на работещите с или около тях служители.
Всъщност няколко стандарта, регулиращи използването на шини в системите за управление, изискват изключително високо ниво на защита
срещу опасност от контакт. С аксесоари като долни, странични и горни капаци, вероятността случайно
отхлабени крепежни елементи, изпуснати инструменти или части от
тялото да влязат в контакт с шинната система драстично се намалява. Връзките към компоненти като
прекъсвачи или стопяеми предпазители се осъществяват под заключващи се капаци и прегради, което в
много случаи прави шинните системи дори още по-безопасни.
Шинните системи ясно организират сложни конфигурации на електроразпределение, като по същество
ги опростяват. Това ниво на организация осигурява подобрена гъвкавост, която води до по-лесно разширяване на системата, отстранява-
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не на неизправности и поддръжка.
От момента, в който е написана
спецификация за една разпределителна енергийна система, до нейното
въвеждане в експлоатация, е доста
често срещано обхватът на тази
система да бъде разширен. Бъдещото разширяване може да се опрости
за крайния потребител чрез създаване на първоначални проекти с предвидена възможност за разрастване,
например оставяне на свободни позиции на шината. Това позволява
нови компоненти да бъдат свързани
бързо към свободната шинна позиция,
без да е необходимо допълнително
опроводяване.
Поддръжката и отстраняването
на неизправности също са по-лесни и
по-ефективни при шинните системи,
тъй като не е необходимо да се проследяват кабелни линии и поради
възможността за бърза смяна на компонентите. Може би дори по-важно
за крайния потребител от лекотата
на подмяна на компонентите в една
шинна система са леснодостъпните
резервни части. Шинните системи,
които се произвеждат от глобални
компании, могат да предложат
възможност за навременна подмяна
на компоненти по целия свят.
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Индустриални
осветители
И

ндустриалното производство
включва множество сектори, от
тежка промишленост до приложения
в чисти помещения, което налага
необходимостта използваните в
съответната област осветителни
тела да отговарят на различни стандарти в зависимост от задачите,
които се изпълняват. Производствените процеси в съвременните предприятия се изменят на все по-кратки интервали, като често е нужно
едно и също помещение да се използва за няколко дейности, характеризиращи се със собствени изисквания
за осветеност. По тази причина осветителните системи трябва да
притежават висока степен на гъвкавост, така че бързо да се адаптират
към функционалните изменения и да
намаляват до минимум времето на
престой в производството.

Логистика
Работата по поддръжка в логистични центрове с високи тавани е
времеемка и скъпоструваща задача.
Осветителните тела често са много труднодостъпни, поради което
подмяната на дефектни лампи или
баласти също отнема много време и
усилия. Светодиодните осветителни тела с дълъг експлоатационен
срок свеждат изискванията за поддръжка до минимум, а иновативните
им конструкции позволяват да се
ограничи натрупването на замърсявания, което допринася за предотвратяване на риска от прегряване на
осветителите и за лесното им почистване.
Продължителните режими на работа и големите размери на помещенията водят до висока консумация
на електроенергия. Обикновено наймалко 20% от експлоатационните
разходи в едно логистично съоръжение са за осветление. Инсталирането на енергоспестяващи LED осветители с възможност за управление
спрямо целите позволява дългосрочно намаляване на тези разходи. В
допълнение, системите за управле-
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ние на осветлението в коридорите
между стелажите могат да намалят
времето на използване на осветителите, особено в зоните, които рядко
се посещават от служители поради
висока степен на автоматизация.
Водачите на мотокари често
трябва да гледат директно към
светлината, която излъчва осветителното тяло, когато товарят и
разтоварват високи рафтове. Идеалното качество на светлината с
добро потискане на отблясъците не
само повишава производителността и мотивацията, но и увеличава
безопасността. Оптиките, намиращи приложение в логистиката, насочват светлината по целесъобразен
начин към мястото, където се извършва работната дейност. В складовете с високи тавани е добре да
бъдат инсталирани осветители, използващи оптика с тесен светлинен
сноп, които осигуряват равномерно
осветяване на вертикалните зони с
рафтове, както и на зоните за хоризонтален транспорт.

Металообработка
Обхватът на дейностите в металообработващия сектор е особено
широк, като тези от общ характер
и детайлната визуална инспекция
често се извършват в една зона,
въпреки че имат различни изисквания
по отношение на равномерността,
силата на светлината и отблясъци-

те. Отблясъците при работа със
светлоотразителни материали могат да бъдат сведени до минимум
посредством равномерно разпределение на светлината и подходяща
пространствена конфигурация на
осветителите. Това допринася за
добрата концентрация на работниците и ограничава потенциалните
рискове за допускане на грешки.
В предприятията за металообработка осветителните тела редовно са изложени на контакт с охлаждащи течности, маслени пари и метален прах. Осветителите, изработени от полиметилметакрилат
(PMMA), с висок клас на защита (IP),
предлагат максимална надеждност в
този тип среда и предотвратяват
проникването на външни тела. Не
следва да се използват поликарбонатни оптики, тъй като те могат
да се повредят при директен контакт с масло и смазочни материали.
Индустриалните LED осветители
често са специално проектирани за
тежки работни условия и се отличават с дълъг експлоатационен живот
с възможно най-ниско понижение на
светлинния поток. Високата степен
на защита и внимателно проектираните повърхности на осветителните тела свеждат до минимум нежеланото натрупване на замърсявания
и намаляват времето за почистване и обслужване.
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В металообработката една производствена дейност рядко се извършва на едно и също работно място в продължение на целия експлоатационен живот на осветителната
система. Ако задачите в производствената зона се променят, осветителите също трябва да се адаптират. В този смисъл е подходящо използването на линейни осветителни
системи, които се характеризират
с висока степен на гъвкавост и адаптивност. Позицията, видът и броят
на осветителните тела могат
бързо и лесно да се променят, за да
се постигне съответствие с изискванията на новата производствена
дейност.

Автомобилостроене
Конструктивните и монтажните
дейности в автомобилната промишленост са свързани с редица изисквания, за които са необходими перфектни условия по отношение на осветеността. Тъй като на производствените линии често се срещат
лъскави метални повърхности,
рискът от директни отблясъци и от
такива, предизвикани от отражение,
е особено голям. Те оказват отрицателно влияние върху процента на
грешки, концентрацията и умората
на служителите. По тази причина
трябва да се избягват силно селективна яркост и видими светодиодни светлинни точки, за да се намали
отражението на светлината и субективната чувствителност към
отблясъци. Вместо това се препоръчват осветителни тела с равномерни хомогенни светоизлъчващи
повърхности. Нежеланите светлоотражения могат да бъдат намалени още повече, ако осветителите са
разположени странично и успоредно
на производствената линия.
В автомобилната промишленост
често се прилагат строги разпоредби, които забраняват използването
на осветителни тела, съдържащи
силикон, за да се сведе до минимум
опасността от замърсяване. В допъ-
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лнение, използването на по-висока
степен на защита от най-малко IP5X
се препоръчва за оптичните компоненти и светодиодите. Така искрите, които се формират при рязането на метал, не могат да проникнат
в корпуса, което помага да се избегнат потенциални замърсявания и
повреди във вътрешните елементи
на осветителното тяло.
Изискванията по отношение на
енергийната ефективност на осветителните системи са особено високи в автомобилостроенето предвид степента на осветеност, необходима в големите производствени
съоръжения. Чрез използването на
димируеми LED осветителни тела
може да бъде реализирана значителна икономия на енергия.

Хранително-вкусова
промишленост
Осветлението в хранително-вкусовата промишленост e обект на
строги изисквания по отношение на
конструктивни характеристики и
качество. Осветителите трябва да
бъдат проектирани така, че да не
могат да се счупят, за да се предотврати замърсяването на хранителните продукти. Трябва да се избягва
използването на елементи от чуплива пластмаса или стъкло, а лампите следва да бъдат защитени от
фрагментация с помощта на капак.
Необходимо е осветителните тела
да бъдат конструирани в съответствие с хигиенните изисквания, така
че всяко натрупване на замърсявания
да се отстранява лесно. Гладките и
уплътнени повърхности са особено
важни в това отношение. Изборът
на устойчиви материали и висока
степен на защита (IP) също са от
ключово значение за осветителните
тела, за да издържат интензивните
процеси на почистване и дезинфекция в хранително-вкусовата промишленост.
В зоните за производство на хранителни продукти осветителните
системи често са изложени на много висока работна температура,
докато в зоните за съхранение на
храни и съоръженията за дълбоко замразяване са необходими изключително ниски температури. Много производители предлагат осветителни
тела, проектирани специално за хранително-вкусовата промишленост,
които издържат на такива екстремни условия и могат да бъдат използвани постоянно при температура на
околната среда от -40°C до +50°C.
Преди да бъдат опаковани, хранителните продукти обикновено се

подлагат на визуална инспекция, за да
бъде установено дали отговарят на
изискванията за свежест и качество.
В този случай е препоръчително използването на източници на светлина с висок индекс на цветопредаване, които гарантират надеждна проверка дори на най-малките цветни
нюанси.

Химическа и
фармацевтична
промишленост
Прецизните работни процеси в
химическата и фармацевтична промишленост, като например работата с лабораторни проби, изискват
висока осветеност и ниски нива на
отблясъци. Светлоотраженията от
стъклени съдове могат да бъдат
намалени чрез използване на осветителни тела с хомогенна светлоизлъчваща повърхност. За изпълнение на
особено сложни по отношение на
осветеност дейности, осветителните системи с общо предназначение могат да бъдат допълнени от
индивидуално регулируеми осветителни тела на работното място.
Все по-голям брой продукти в химическата и фармацевтичната промишленост се произвеждат в чисти
помещения, за да се гарантира високо качество. Съответните стандарти и указания, като ISO 14644, определят прецизно структурните изисквания за чисти помещения с цел да
се сведе до минимум опасността от
замърсяване с прахови частици или
микроби. Частиците могат да се
натрупват в осветителни тела с
голям брой канали, като дори при
щателно почистване са много трудни за отстраняване. Осветителните тела, специално предназначени за
чисти стаи, предотвратяват този
вид замърсяване, тъй като имат
гладки и прецизно обработени
повърхности. Високата IP защита
гарантира, че прах или влага не могат да проникнат в корпуса на осветителното тяло по време на производството.
Осветителното оборудване в чисти помещения следва редовно да
дезинфекцира, за да съответства на
необходимите стандарти за работа.
Материалите, използвани за осветителите, трябва да бъдат специално
подбрани, така че да осигуряват устойчивост срещу агресивни почистващи препарати и да се избегне
всякакъв потенциален източник на
опасност за готовия продукт. Подходящо за тази цел е например използването на нечупливо стъкло или
алуминий.
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Колекторни
системи за
отпадъчни води
К

олекторните системи служат
за събиране и отвеждане на отпадъчни води до пречиствателните
станции. Сложността им се определя от големината на обслужваната
територия и от типа на избраната
система. Методите за събиране и
отвеждане на отпадъчните водни
потоци включват гравитачни системи, системи под налягане и вакуумни
системи, както и комбинации на
всички изброени видове.
При гравитачните колекторни
системи линиите са под наклон, което позволява преминаването на потока през системата да се осъществи с възможно най-малка степен на
изпомпване. Наклонът на линиите
трябва да поддържа движение на водата със скорост от 0,6 до 1,2 м/с. В
противен случай, при по-ниски скорости твърдите частици в отпадъчни-
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те води ще се утаят и ще предизвикат запушвания, преливания и отделяне на лоши миризми. За да бъдат
линиите на колекторните системи
на достатъчна дълбочина, отпадъчните води трябва периодично да бъдат
изпомпвани. Това позволява потокът
да продължи пътя си надолу до пречиствателната станция. За целта в
определени точки на системата се
инсталират помпени станции.
В типичната колекторна система
под налягане отпадъчните води се
събират в централни точки, откъдето се препомпват под налягане до
пречиствателната станция. Този
тип системи обикновено се използват за отвеждане на отпадъчните
води на големи разстояния. Прилагането на система под налягане позволява отпадъчният воден поток да
достигне пречиствателната станция с желаната скорост, без да се
налага линиите да са под наклон. Тряб-

ва да се отбележи, че изходящите от
помпените станции линии в една гравитачна система се разглеждат като
част от система под налягане.
При вакуумните системи отпадъчните води се събират в централни
точки и се изсмукват към пречиствателната станция под вакуум. Системата се състои от голямо количество механично оборудване и изисква висока степен на поддръжка, за да
функционира правилно. Като цяло,
често вакуумните колекторни системи се смятат за нежизнеспособни от икономическа гледна точка.

Гравитачни системи
Както беше споменато, тези системи трябва да бъдат монтирани
така, че линиите да са с достатъчен наклон, за да се предотврати
утаяването на суспендираните частици. Ако предвидената за обслужване територия е с равнинен релеф,
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каналите се монтират на все по-голяма дълбочина по продължение на
трасето. При хълмист терен линиите се монтират така, че да отвеждат отпадъчни води от върховете
на възвишенията надолу. В случай че
наклонът на хълма е достатъчен за
транспортирането на отпадъчните
води, не е необходимо тръбите да се
вкопават на все по-голяма дълбочина. Монтирането на тръбите, шахтите за инспекция, помпените станции, сградните свързвания и разпределителните камери изисква значителни изкопни дейности, свързани с
нарушаване на услугите, затваряне
на пътища и др.
Ефективното функциониране на
една конвенционална гравитачна система изисква на първо място правилно проектиране и изграждане.
Регулярната инспекция на системните компоненти също е от критично
значение. Спуканите тръбопроводни
свързвания са потенциален източник
на инфилтрация на подземни или
дъждовни води. При навлизането на
такива води в гравитачната колекторна система те се превръщат в
отпадъчни и трябва да бъдат третирани. Инфилтрацията трябва да
се контролира и за да не се превиши

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

капацитетът на пречиствателната
система при валежи. Благодарение на
съвременните конструкционни материали проблемът с инфилтрацията е до голяма степен овладян. Предизвикателство обаче остават корени на дървета, подвижни почви и
недобре изпълнени свързвания, особено при шахтите за инспекция.
Подходящата поддръжка на гравитачните системи включва периодични ремонти и инспекции на линиите,
отстраняване на запушвания и рехабилитация на участъци, в които се
регистрира значителна инфилтрация. Приблизително на всеки 10 години всяка линия от гравитачната
колекторна система трябва да се
инспектира с камера, за да се идентифицират зоните, в които е необходим ремонт.

Системи под налягане
Сред предимствата на тези системи е това, че осигуряват ефективно транспортиране на отпадъчните води при минимална дълбочина
на монтаж на линиите, което редуцира в значителна степен необходимите изкопни дейности. Други преимущества са независимостта от
гравитацията и релефа на терена,
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както и по-ниските разходи в сравнение с конвенционалните гравитачни колекторни системи поради намалените изисквания за диаметъра на
тръбите и по-малката дълбочина на
вкопаване. Също така, използването
на множество малки помпи е по-разходно ефективно, отколкото експлоатацията на подемни станции с голям капацитет. Като недостатъци
могат да се посочат високите капиталови разходи.
Регулярното обслужване на колекторните системи под налягане е
важно за всички техни компоненти,
за да се гарантира дългосрочно функциониране и да се защитят общественото здраве и околната среда.
Честотата на поддръжка се опреде-
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они, в които могат да възникнат
наводнения или където има препятствия за прекарване на гравитачна
линия.

Помпени станции

ля от обема на отпадъчните води,
относителния риск за здравето на
хората и околната среда, както и
сложността на използваните компоненти. Източник на електроенергия
е необходим през цялото време, за
да захранва помпите, които също
трябва да се инспектират редовно.

Вакуумни системи
Изграждането на вакуумни колекторни системи е по-лесно в сравнение с конструирането на гравитачна
система. Не са необходими шахти за
инспекция или междинни помпени
станции, само отвори за тестване
на налягането. Тръбите за вакуумните колекторни системи са с по-малък
диаметър (80 до 250 мм), а траншеите са тесни и плитки (1 до 1,2 м),
което е предимство при наличие на
високи подземни води. Неочаквани
препятствия могат да бъдат заобикаляни лесно благодарение на модифицираната и по-гъвкава конфигурация
на тръбите. При спукана тръба
рискът от инфилтрация на отпадъчните води е много нисък поради отрицателното налягане в системата.
Рискът от запушвания също е
нисък и почти не са необходими дейности по почистване/източване.
Периодично трябва да се проверява
налягането във вакуумните колекторни системи. При условие че е осигурена подходяща поддръжка, тези системи гарантират високо ниво на хигиена. Съществува много малък риск от
замърсявания поради течове. Системата е затворена, поради което почти няма контакт между отпадъчните води и операторите.
Като цяло, вакуумните колекторни системи са подходящи за зони, в
които събирането на отпадъчните
води не може да се реализира по друг
начин, например при равнинен терен,
затруднени изкопни дейности поради
наличие на скални слоеве или високи
подземни води. Те са предпочитани и
в екологично чувствителни зони, рай-
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Както е известно, помпените
станции осигуряват енергията за
придвижването на отпадъчните води
с желаната скорост. Използват се
както в системите под налягане,
така и в гравитачните колекторни
системи. Проектират се в няколко
възможни конфигурации, като източникът на енергия за задвижването на
отпадъчната вода може да е различен (помпи, сгъстен въздух или вакуум).
Един от най-разпространените
видове помпени станции е конфигурацията със суха и мокра камера. Те
се състоят от две камери, разделени с обща преградна стена. Отпадъчните води се събират в мократа
секция, а помпеното оборудване, в
много случаи заедно с двигателите
и контролерите, се разполага в сухата камера. Съществуват много различни варианти на този тип система, но най-често за тях се избират
центробежни помпи. Сред основните
фактори за избора на центробежни
помпи е това, че позволяват отделянето на механичното оборудване
(помпи, двигатели, контролери, кабели) от потенциално корозивната
среда (сулфиди) на отпадъчните
води, както и че обикновено са побезопасни за работниците, тъй като
дават възможност за мониторинг,
поддръжка и ремонт на оборудването без да се налага влизане в мократа камера на помпената станция.
Друг тип конфигурация са помпените станции само с мокра камера,
в която се събира отпадъчният воден поток. Помпата е потопена в
отпадъчните води, като двигателят
и управлението са разположени във
водонепроницаем корпус над камерата. В този тип помпени станции
обикновено се използват потопяеми
центробежни помпи.
Пневматичните помпени станции
се състоят от мокра камера и система за управление, която контролира функционирането на входния и
изходния вентил и предоставя
сгъстен въздух за придвижване на
отпадъчните води през системата.
Точният работен принцип зависи от
дизайна на системата. Когато отпадъчните води в мократа камера
достигнат предварително определено ниво, се задейства автоматичен

вентил, който затваря входната
линия. След това налягането в резервоара (мократа камера) се увеличава
до зададено ниво. Когато налягането достигне това ниво, вентилът
на изходната линия се отваря и под
действието на налягането отпадъчният поток преминава в изпускателния тръбопровод.

Инспекция
Необходимо е изготвяне на програми за инспекция с цел да се определят настоящите условия в колекторните системи и да се подпомогне
планирането на стратегия за поддръжка. Препоръчва се инспекциите
да се извършват в условия на нисък
дебит на отпадъчните води – обикновено в периода между полунощ и 5
часа сутринта. Друга възможност е
временното запушване на тръбите,
за да се редуцира дебитът. Повечето колекторни системи за отпадъчни води се инспектират посредством една или няколко техники –
CCTV, визуална инспекция и др.
CCTV инспекциите са най-широкоразпространени и най-разходно ефективни в дългосрочен план. Методът
се препоръчва за колекторни линии с
диаметри от 0,1 до 1,2 м. Камерата
трябва да бъде монтирана така, че
обективът да е възможно най-близо
до центъра на тръбата. При по-големите канали камерата и осветлението се монтират на сал, който преминава през тръбата от една шахта за инспекция до друга. Камерата
и осветлението могат да се завъртат във вертикално и хоризонтално направление, позволявайки детайлен оглед на стените на колектора.
Визуалните инспекции са жизненоважни за добиване на цялостна представа за състоянието на колекторната система. Проверката на шахтите и тръбопроводите включва
инспекции на повърхността и във
вътрешността. Необходимо е детайлно да се проверят условията на
местата, където се пресичат водни
потоци, конструкцията и капаците
на шахтите и други структури. При
колекторите с голям диаметър се
препоръчва обхождане и вътрешна
визуална инспекция, при която е изключително важно да се следват
всички разпоредби по здраве и безопасност. В случай че влизането в
шахтите не е възможно, могат да
се използват огледала, които се поставят при две съседни шахти така,
че да отразяват вътрешността на
канала.
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KELLER предлага цялостни
решения за регистриране на
данни при управлението на води
С новите CTD (проводимост, температура, дълбочина)
версии на високопрецизните регистратори на данни за ниво
DCX за дълбочини до 200 м, KELLER AG предлага силно интегрирано цялостно решение за измерване на налягане при
управлението на води. Този регистратор на данни за дългосрочен мониторинг съхранява над 50 000 стойности на нивото с отбелязано време на измерване, както и свързаните с тях показатели на проводимостта и температурата. Многофункционалните сонди имат диаметър 22 мм,
което ги прави подходящи за всички сондажни тръби с
номинален диаметър от 1" или повече.

Проводимостта е от решаващо значение
като стандартен технологичен параметър
Проводимостта на водата е мярка за чистотата й,
което я прави важен стандартен показател във ВиК сектора, както и при производството на напитки и фармацевтичната индустрия. Промените в проводимостта са
ясен индикатор за замърсяване, например с частици или
соли (хлориди, нитрати и др.). Типичните стойности са
между ≈ 50 mS/cm (солена вода) и ≈ 0,5 mS/cm (питейна
вода). KELLER доставя сонди за проводимост в комбинация с датчици за ниво, базирани на сензори за налягане. Тези
интегрирани измервателни системи са идеални за проверка за постъпването на морска вода, суспензии или торове
в подземни води, реки и езера или за изпълнение на задачи
за наблюдение, свързани със строителни проекти или локални замърсявания на водата. Сондите за ниво от серия
DCX-22 CTD с интегриран регистратор за данни се предлагат със здрав корпус от неръждаема стомана 316L или
други материали, ако е необходимо, за подобрена химическа съвместимост.

Измерване на нивото: основна компетенция
KELLER AG für Druckmesstechnik отдавна е водещ доставчик на датчици за ниво с интегрирани батерии, които
не се нуждаят от поддръжка. Те са снабдени с дистанционен регистратор на данни за наблюдения на дълбочина до
200 м и опционален GSM модул за отдалечен достъп. С допустими отклонения при измерване на ниво от ±0,02%, обширното портфолио на KELLER обхваща от регистратори на данни с конвенционални сензори за относително налягане до сонди за ниво, включващи два изолирани сензора
за абсолютно налягане, които компенсират отклоненията в атмосферното налягане електрически или с помощта
на софтуер. Всички продукти от серия DCX-22 вече се предлагат като CTD сонди за ниво с интегриран сензор за проводимост и температура. При честота от едно измерване на час интегрираната литиева батерия има експлоатационен живот до 8 години.

ност и водонепроницаемост. А променливото захранващо
поле се настройва спрямо проводимостта на течната
среда. За измерване на проводимостта могат да се използват четирите измервателни диапазона от 0...200 mS/cm,
0...2 mS/cm, 0...20 mS/cm и 0...200 µS/cm, с точност на измерване ± 2,5%. Тъй като проводимостта на водата е силно зависима от температурата, сензор Pt1000 измерва
температурата на средата непосредствено зад електродите със степен на точност от 0,1°C, което гарантира,
че измерената проводимост е точно стандартизирана
спрямо референтната температура от +25°С.

Измервателен софтуер за дългосрочен
мониторинг
Софтуерът Keller Logger 5.1 е съвместим с Windows XP или
по-нова версия и е включен безплатно. Този усъвършенстван
софтуер позволява конфигуриране на регистраторите и изтегляне на данните. Записаните стойности могат да се показват в таблична или графична форма и лесно да се изпращат на
крайни потребители или компетентни органи. Особено забележителна функция е възможността за графично показване на
кривите атмосферно налягане-компенсирано ниво едновременно с кривите на проводимост и температура.

Сонда за проводимост с шест електрода
В съответствие с швейцарските стандарти за качество на сензорите за налягане, измервателните сонди за
ниво DCX-22 са оборудвани с високопрецизни сензори за
проводимост. Здравите титанови електроди имат допълнителни уплътнения за постигане на надеждна херметич-
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Мазак стартира производство на
нова базова машина за едновременни
5-осни обработки
Корпорация Ямазаки Мазак предлага нов вертикален
обработващ център за едновременни 5-осни обработки,
конкретно разработен за потребителите на този тип
машини.
Новият модел CV5-500 е конструиран специално за
европейския пазар в завода на Мазак във Великобритания. Висококонкурентната цена на машината я прави
особено подходяща за подизпълнители и новостартиращи производители.
5-осният обработващ център, с широките си възможности и гъвкавост, е уникален в своя клас машини. Благодарение на високостабилната портална конструкция,
въртящата и накланяща се маса тип люлка с окачване
от двете страни и с ход по ос Y под портала, машината предлага решения за високопрецизни обработки при
изключително компактни размери.
CV5-500 е с нов дизайн с постоянен надвес на фрезовия шпиндел за непрекъсната стабилност при обработките дори при пълно изтегляне на хода по ос Z. Машината е оборудвана с фрезови шпиндел с 12 000 об./
мин., с пикова мощност от 18,5 kW и въртящ момент
от 119,4 Nm, подходящ за широка гама от материали.
Опционален е фрезови шпиндел за високоскоростни приложения с 18 000 об./мин. и с охлаждане за топлинна
устойчивост, на СВД по оси X-, Y- и Z.
5-осният обработващ център CV5-500 е екипиран с
високостабилна въртяща и накланяща се маса на японския производител Sankyo, задвижвана с червячно-зъбни предавки, осигуряващи широк ъгъл на въртене, поспециално 220° по ос B и 360° по ос C. Машината предлага скоростни обработки с бързи ходове от 36 м/мин. по
оси X-, Y- и Z и може да обработва детайли до Ø500 мм
x H320 мм и с тегло до 200 кг. Системата за справяне
с температурните промени чрез предпазен температурен щит поддържа постоянна точност при фрезоване чрез автоматична компенсация.
В допълнение към широките си възможности и производителност конструкцията на CV5-500 превръща в
приоритет достъпът на оператора до машината и ергономичността без компромиси в потенциала за интеграция в автоматизирани системи. Машината може лесно да се интегрира в широко разнообразие от решения
за автоматизация благодарение на допълнителната
врата за странично зареждане, интерфейса за робот и
опциите за интерфейси за хидравлични и пневматични
приспособления. Съществен плюс е, че подходът до машината не е затруднен от оборудването за автоматизация, а операторът запазва възможността си за удо-
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бен достъп по всяко време и при пълна видимост на машинните обработки.
Разположен на площ от само 2300 мм x 2790 мм, обработващият център CV5-500 е най-компактният в своя
клас. Той е напълно подходящ за подизпълнители на детайли и за цехове, където работните пространства са
ограничени. Особено внимание е отделено в намаляването на площта, необходима за поддръжка. Резервоарът
за охлаждащата течност е откъм страната на стружкотранспортьора, който може да се издърпа от предната страна на машината за удобен достъп до ключовите зони за обслужване. В допълнение, задната страна на машината може да бъде разположена в близост до
стената на цеха за оптимизиране на заеманата площ.
Стандартният инструментален магазин е с 30 позиции или ако е необходимо - опционално с 48 позиции.
Автооператорът (с две ръце) предлага кратки времена
за смяна на инструментите в рамките на едва 1,3 сек.
Страничната врата за зареждане на инструменти в
инструменталния магазин е стандартна, което позволява удобна смяна дори при автоматичен цикъл.
Новият модел център CV5-500 е оборудван с високия
клас цифрово програмно управление /CNC/ SmoothX за
едновременни 5-осни обработки, част от технологията SMOOTH на Мазак.

Бимекс Лимитид ООД
тел. 02/ 868 30 43, 02/ 862 18 06, факс: 02/ 962 42 89
e-mail: bimex@bimextools.com, https://www.mazakeu.com
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Шприцване
на пластмаси в
чисти помещения
Р

едица съвременни промишлени
сектори, сред които електрониката,
медицинската, фармацевтичната,
аерокосмическата, военната и биотехнологичната индустрия, изискват производството на компоненти
и изделия да се извършва в чисти
помещения. Много пластмасови продукти в тези отрасли се изработват посредством леене под налягане в специална среда, оптимизирана
за намаляване на риска от замърсяване с прах или други частици. Чистите стаи отдавна не са привилегия изключително и само на производствата на медицински изделия, полупроводници или микрочипове. Голям
брой технически приложения налагат
повишени изисквания за чистота на
производствената среда, включи-
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телно инжекционното формоване на
детайли с прецизни повърхности или
чувствителни микроструктури. Все
повече производители на пластмасови изделия стигат до извода, че в
„чисти“ (защитени от прах, микроби, бактерии и други замърсители)
околни условия се постига по-високо
качество на произведените детайли, което, от своя страна, повишава
значително рентабилността на производството. В такива сценарии
освен самият шприцавтомат на
адаптация към стандартите за чисти помещения се подлагат и последващата обработка на изделията,
както и всеки етап от движението
на материалите, компонентите и
крайните продукти из производствената линия.
Съществуват 9 различни типа
или класове чисти стаи според типа
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производство и приложението на
изделията, като клас 1 се отличава
с най-висока степен на чистота, а
клас 9 – с най-ниска. Най-голяма част
от съвременните приложения в сферата на леене на пластмаси под налягане в чисти стаи се извършват в
помещения от клас 7 или 8.

Особености на метода и
производствената
конфигурация
Въпреки че стандартите за
шприцване в чисти помещения могат да бъдат приблизително същите като тези в други индустрии,
процесът на формоване поставя уникален набор от изисквания към всеки
производител на пластмасови детайли, който трябва да произвежда
в такава среда. От една страна,
височината на подемно-транспорт-
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ния механизъм, необходим за зареждане и изваждане на матриците,
налага производствените чисти помещения да разполагат с вертикален
клирънс от порядъка на 5-5,5 м. Триосните роботизирани системи за
обслужване на шприцавтоматите,
които подхождат към работния блок
отгоре, понякога изискват още поголеми височини на тавана.
В допълнение, има редица съществени разлики между стандартната среда за леене на пластмаси под
налягане и условията в чиста стая.
За да се осигури съответната степен на чистота на въздуха и да се
поддържа строго предписаното количество на праховите частици в
граници, в чистите помещения от
клас 7 и клас 8 се използва положителен въздушен поток. Налице са и
стриктни изисквания за работното
облекло на персонала. В чиста стая
от клас 7 инженерите и операторите влизат изцяло покрити в помещението – включително с калцуни, костюми за цялото тяло и покрития за
глава.
За да се избегне увеличаване броя
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на частиците във въздуха, електрическите машини се предпочитат
пред хидравличните им аналози в
голяма част от приложенията.
Съществуват и съответните
ограничения за опаковане. Някои гофрирани материали, използвани в конвенционалните опаковъчни процеси,
могат да генерират допълнителни
частици и не се допускат в чисти
помещения. Картонените или пластмасовите опаковки обикновено са
допустими.
Чистите стаи по принцип изискват сериозна инвестиция за изграждане и експлоатация. Създадените за
производствени процеси типично
струват много повече от тези, направени само за монтаж и асемблиране. В допълнение са необходими
сложни ОВК системи за циркулация и
филтриране на въздуха. В много производства се залага на една опростена стратегия, която предлага
начин да се отговори на строгите
изисквания на високите санитарни
класове чисти стаи, без да се налага
да се инвестира в цялостна инфраструктура за чисто помещение.

Отговорът е да се трансформира самият шприцавтомат в чиста
стая. Тази концепция е ефективен
подход към производство с по-ниски
разходи, когато приложението го
позволява. За целта откритите зони
на шприц машината, в които формованите детайли могат да влязат в
контакт с околната среда, трябва
да бъдат капсулирани. След всеки
цикъл на леене под налягане детайлите могат да бъдат транспортирани към защитена станция за монтаж
и опаковане (отново по съответния
стандарт за чисто помещение) чрез
затворен стерилен конвейер. По
този начин не се налага изделията
да напускат чистата среда.

Изисквания към средата и
оборудването
Според GMP директивата за добри производствени практики на Европейската общност чистите стаи
от клас 7 могат да съдържат максимум 350 хил. частици с размер 0,5
µm и 2 хил. частици от 5 µm на куб.
м въздух в режим на празен ход. С инсталирани машини за леене на плас-
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тмаси под налягане това ниво може
да се постигне, като се монтира
специален модул за чиста среда над
матрицата. Този модул използва
предварителен филтър с йонизация
на въздуха и високоефективни филтри за твърди частици във въздуха
(HEPA) над затварящите се елементи и конвейерните ленти. След това
конвейерната лента, която представлява връзката между чистата
стая и автомата, прехвърля формованите детайли от машината (разположена извън чистото помещение)
през въздушен портал в чистото
помещение, където се извършва окончателното им сглобяване и опаковане.
Стандартните машини за шприцване на пластмаса могат сравнително лесно да бъдат сертифицирани до
необходимата класификация за чисти
помещения. За да се изключат
напълно биологичните рискове и да е
лесна поддръжката на шприцавтоматите в допустимите норми, е препоръчително затягащите устройства да са изработени от неръждаема стомана, а фиксираните и под-
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вижните плочи да разполагат с никелово покритие и защитни капаци
на отворите. Така тези механизми
ще са удобни за почистване и нечувствителни към агресивните агенти,
които обикновено се използват при
стерилизиране на шприцваните изделия.
Едно от задължителните изисквания за обслужване на шприцавтоматите в чисти помещения е всекидневното почистване на машината и
конвейерната лента от специално
обучен персонал посредством дезинфектант на база алкохол или подобен почистващ препарат. Почистването обикновено се извършва сравнително бързо и надеждно поради
високото качество (гладкост) на
повърхностите.
Най-общо в чисти помещения се
предпочитат изцяло електрически
или хибридни преси за леене под налягане, оборудвани със сервосистеми
с директно задвижване и двигатели
с водно охлаждане в зоната на затваряне, за да се избегне замърсяване
с прахови частици. Избягват се също
машините с двигатели с въздушно

охлаждане (с вентилатори) и ремъчните затягащи системи. Добре е да
се елиминират и въртеливите движения на шпиндела в областта на
затваряне.
Важно е да се осигури активно
разсейване на отпадната топлина
от машините и управляващите блокове чрез затворен, несложен и трудно износващ се воден контур. Така
се изключва наличието на всякакви
турбулентни въздушни течения, които биха били налице при охлаждане
с вентилатори.
Сред ключовите изисквания към
оборудването са още: машинната
база да е покрита и повдигната от
страната на шприцването, което да
улеснява почистването под нея;
повърхностите да са прахово боядисани и устойчиви на абразия и драскотини, препоръчително – в светли
цветове. Необходими са също: корпуси за водните колектори и щрангове; смазки, сертифицирани по стандартите на FDA/NSF H1 или съответния регулаторен орган; както и
специални клапи за сортиране, така
че падащите детайли да влизат в
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контакт само с повърхности от
неръждаема стомана.
Интегрирането на машини за леене под налягане в производствени
линии от клас 6 изисква и някои допълнителни мерки. Автоматите трябва да бъдат оборудвани с хоризонтален или вертикален затварящ елемент. Необходими са извънредно
гладки и лесни за почистване
повърхности. Връзките за електро-
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проводи е наложително да се монтират в долните секции на машините,
близо до пода. Всички подвижни части, особено втулките за колони,
трябва да бъдат без смазване и нужда от поддръжка.
В идеалния случай конфигурацията
на тръбите за въздушния поток определя позиционирането на машината в производствената зона. Оптималното място на затварящото ус-

тройство е директно под изпускателния им отвор, за да бъде постигнат поток от пречистен въздух над
матрицата, който е възможно найравномерен.
Спецификациите по отношение на
системите за производство на изделия за медицинската, биотехнологичната или фармацевтичната
промишленост са значително построги от тези за други пластмасови изделия. В някои приложения може
да е необходимо нанасяне на антистатична боя върху повърхностите
и заграждане на затварящия блок.
Трябва да се избягват мъртвите
ъгли и зони в дизайна на машината,
за да се предотврати натрупването на прах и замърсявания. Прозоречните рамки и самите прозорци в
капаците е важно да пасват идеално
гладко от вътрешната страна, за да
се елиминира рискът от задържане
на частици върху стърчащите ръбове. Освен това, всички гумени маркучи трябва да бъдат обвити в пластмасови защитни кожуси, а всички
отвори, които не се използват за
затваряне на работните плочи – да
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бъдат затворени и уплътнени.

Поддръжка на машините
и матриците при клас 3
Стандартите за матрици за чисти стаи от клас 3 изискват през
затварящото устройство да протича ламинарен въздушен поток. Колкото по-малко е възпрепятствано движението на въздуха през машината,
толкова по-лесно е да се постигне и
поддържа желаното му качество.
Доставките на въздух в чисти помещения от клас 3 влияят и върху дизайна на затварящия блок. Машина
за леене под налягане с вертикално
затваряне на матрицата на теория
също би могла да се използва. В такава конфигурация обаче доставката
и извличането на въздух би станала
значително по-сложна и следователно – по-скъпа.
Поддръжката на машините, използвани за производство в чисти помещения, е особено важна. Регулярната поддръжка на оборудването обаче трябва да се разграничава от
дейностите по почистване, които
трябва да се извършват също тол-

56

кова често.
Обслужването е от ключова важност, тъй като почти всяка неизправност може да доведе до замърсяване на машината, матрицата или
заобикалящата среда. Спиранията на
машините и производствените
прекъсвания в случай на авария са
значително по-дълги поради необходимостта от цялостно почистване.
Ето защо е препоръчително да се
спазват стриктно интервалите за
поддръжка, определени от производителя, особено сроковете за подмяна
на уплътненията.
Както машините за леене на пластмаси под налягане, така и спомагателните инсталации е важно да се
подлагат на ежеседмично общо почистване, за да се отстранят отлаганията, праховите частици и други
замърсявания от повърхностите. В
зависимост от произвеждания продукт почистването може да бъде и
по-често. Всяко по-грубо замърсяване
трябва да бъде премахвано незабавно, а ако то се повтаря редовно –
неговият източник да бъде намерен
и отстранен.

Инструментална
екипировка за чисти
помещения
Производството на инструментална екипировка за леене на пластмаси под налягане, които отговарят
на съответните спецификации за
чисти помещения, е сложен процес.
Едно от основните предизвикателства е ограничаването на употребата на смазочни материали. В случаите, когато това изискване е непреодолимо, при никакви обстоятелства
смазочният агент не трябва да влиза в зоната на кухината на матрицата. Смазката трябва да се отклони
от вътрешността на формата,
като се приложи подходяща разлика
в налягането.
По очевидни причини някои от освобождаващите механизми не са разрешени при производствата в чисти помещения. Пневматичните цилиндри, работещи с въздух от чистия поток, са разрешени за задвижване на изхвърлящите системи, но
изваждането на изделието не бива
да е инициирано чрез въздушни удари. За целта трябва да се използват
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машини
трябва да отговарят на условията
за чисти помещения, тъй като не
бива да се допуска замърсяване на
пластмасовия материал с абразивни
частици. Тръбните системи е препоръчително да бъдат заземени, за
да се предотврати електростатичното им зареждане.
Преди да бъдат обработени, хидрофилните пластмаси е важно да
бъдат дехидратирани в специални
сушилни извън чистото помещение.
При определени обстоятелства
може да е необходимо да се приложи
чист сух въздух върху дехидратирания гранулат, за да се отстранят
праховите частици.

Шприцване и
допълнителна обработка
изваждащи механизми, задействани
механично или с пневматични цилиндри. За предпочитане е механичната
версия с положително водене, тъй
като е по-надеждна и гарантира контролирано изваждане на детайла от
матрицата. При другите методи е
възможно отливката да се залепи в
матрицата и да се деформира по
време на последващо й затваряне,
което да наложи матрицата да се
почисти напълно.
Очевидно е, че леяковите канали
също трябва да се избягват. Това
може да се постигне например чрез
щифтове. Матриците с горещи канали не са целесъобразни, тъй като
дюзите са склонни да протичат,
което създава условия за замърсяване със стопилка или газове.
При производствата в чисти помещения всяка промяна по матриците може да отнеме време и да струва скъпо, особено в по-високите класове чисти стаи. Отначало матрицата трябва да бъде разглобена напълно
и почистена съгласно съответния
стандарт. За тази цел е подходяща
камера с ламинарен поток, разположена извън чистата стая. Камерата
може да се използва и за последващо
сглобяване на инструменталната
екипировка. След това матрицата
или се капсулира в троен слой филм,
който впоследствие се запечатва
чрез спояване, или се опакова в специална транспортна кутия. Външният
слой от филма може да бъде отстра-
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нен само в преддверието на чистата стая. Втората обвивка се сваля
във въздушния портал между двете
категории чисти зони. Вътрешната
трета обвивка се отстранява само
в корпуса на машината.

Доставка на суровини
За производството на изделия в
класифицирани чисти помещения са
разрешени за използване само пластмасови материали, произведени
при особено чисти условия. Профилът на формовъчните материали
зависи от спецификациите на потребителя или клиента, както и от планираното приложение за готовите
изделия. Някои от критериите за
пластмаси, използвани в медицински
приложения, са: висока чистота, добри реологични свойства и физиологични показатели, биологична съвместимост и цветоустойчивост. Материалите се доставят в специални контейнери, които са запечатани херметично.
Целесъобразно е обработваният
материал да се подава към машините чрез централизирана затворена
система за транспортиране със специална интегрирана система за изваждане на формованите изделия.
Възможно е използването на вакуумни захранващи системи, прикрепени
към машините. Всички дозиращи устройства трябва да работят с пречистен въздух. Инсталираните в
системата тръбопроводи също

След като машината е оборудвана и системата за подаване на суровини е настроена, производството
може да започне. В зависимост от
приложението и специфичните изисквания готовите изделия могат или
да напускат машината за леене под
налягане през специален отвор, или
да бъдат отстранявани от оператор или автоматичен манипулатор.
При по-високите класове на чисто
производство обикновено е задължително използването на специално устройство за изваждане. Причината
е, че въпреки специалното защитно
облекло и допълнителните предпазни мерки хората все пак са най-големият източник на прах и замърсявания. За събиране на свободно падащи
изделия са подходящи или контейнери, които могат да бъдат запечатани с херметични, газонепроницаеми
торби, или пневматични тръбни системи за транспортиране. Ако се
използват торби, обикновено три
от тях се влагат една в друга. Всяка
торба трябва да бъде индивидуално
запечатана, преди да бъде транспортирана до места извън производствената зона. Различни пневматични или вакуумни транспортиращи
системи могат да се използват, когато артикулите се отвеждат директно до работните станции за
довършителни работи. Довършителните станции са обект на същите
основни мерки за адаптиране към
санитарните стандарти, както и
самите машини за леене под налягане в чисти помещения.
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Интелигентни
технологии при
индустриалните
транспортни
системи
З

а да отговорят на повишените
изисквания на високотехнологичните
съвременни производства, индустриалните транспортни системи непрекъснато се усъвършенстват по
отношение на своята скорост, ефективност и степен на автоматизация. В помощ на тези ключови за
производствената организация механизми в условията на четвъртата
индустриална революция се внедряват все повече интелигентни технологии за управление и мониторинг,
проследяване на продукцията, прогнозна поддръжка и повишена производителност. Сред последните иновации в сегмента са Internet of Things,
усъвършенствани сензорни решения
и роботизирани системи, които пре-
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връщат индустриалните конвейери
в умни решения, способни да се адаптират максимално към спецификите
на приложението. Експертите прогнозират, че глобалният пазар на индустриални конвейери ще нараства
със стабилни темпове и ще надмине
12 млрд. щатски долара до 2022 г., а
автоматизираните системи с възможности за прецизно управление на
положението и програмируемо позициониране с милиметрова точност
ще продължат да са най-бързо разрастващият се пазарен сегмент.

Системи с директно
задвижване
Транспортните ленти с функции
за прецизно управление на движението са ключови за ефективността на
съвременното индустриално произ-

водство. Различните приложения
често налагат движещите се по
конвейерите компоненти и изделия
да бъдат спирани пред камера за
визуална инспекция или пък да бъдат
транспортирани до изходната позиция на pick-and-place робот. И макар
конвенционалните моторредуктори
със затворен контур да са напълно
способни да осигурят необходимата
скорост и прецизност на движението в много съвременни производствени сценарии, те невинаги са
оптималното решение. Заеманото
от транспортната система пространство е от критично значение,
независимо дали става въпрос за
вътрешнозаводски или складов
транспорт. Конфигурацията от двигател, скоростна кутия, съединител
и механизъм за задно движение тра-
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диционно изисква доста място,
създавайки условия за значителни
разходи, необходимост от поддръжка и рискове от възникване на
неизправности. Алтернатива са двигателите за директно задвижване.
При тях моторът е интегрална част
от системата. Вместо двигателният вал да се свързва със задвижващото колело на конвейера чрез съединител, самият вал е ос на задвижващото колело. Този подход елиминира еластичната деформация, като
същевременно увеличава въртящия
момент. Той позволява и по-големи
степени на свобода на проектиране,
особено при безкорпусните двигатели за директно задвижване. Както
подсказва наименованието им, това
са мотори, съставени от ротор и
статори, без общ външен корпус.
Основно тяхно предимство е, че
могат да бъдат директно интегрирани в конвейерния механизъм – в
краищата на ролките, или във
вътрешността на самата ролка. Със
или без добавени предавателни степени, тази конфигурация осигурява
максимално компактен дизайн.

Активни транспортни
ленти
Конвенционалните промишлени
транспортни системи традиционно
имат сложни механизми, благодарение на които изпълняват функции
като сортиране, палетизиране и
депалетизиране. Предвид ограниченото пространство в съвременните
производствени цехове и нарастващите изисквания към скоростта на
транспортиране и точността на
позициониране са необходими по-
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компактни, икономични и ефективни
решения. Сред иновативните разработки в областта са т. нар. активни ролкови транспортьори (Active
Roller Belts, ARB). На базата на относително прости компоненти за движение модерните активни конвейери са способни да осигурят бързо,
надеждно и прецизно движение и позициониране на различни товари.
Технологията е базирана на ролков
транспортен механизъм, съставен
от отделни въртящи се ролки, които са монтирани под ъгъл спрямо
посоката на движение. Задвижките
под носещата част въртят ролковите компоненти и им позволяват да
разпределят и позиционират натоварването спрямо локална координатна система. Всеки задвижващ
механизъм се задейства от интегриран в него стъпков мотор, а броят задвижвания във всеки сегмент
се определя от необходимата сложност на системата. Транспортираните обекти могат да бъдат бързо
поставяни в линейно или ротационно направление, включително ориентацията им да бъде променяна под
ъгъл от 30° до 90°. В комбинация с
платформа за машинно зрение такъв
активен механизъм може да бъде
използван за сортиране на разнороден продуктов поток.

Възможности на
интелигентните
конвейери
Интелигентните конвейери са
резултат от внедряване на прецизни технологии за управление на движението в индустриалните транспортьори. Те могат да се състоят
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от отделни колички или платформи,
които индивидуално и асинхронно
спрямо останалите да бъдат насочвани по сложни траектории из заводската инфраструктура. Високоскоростните и безжичните комуникации
позволяват промяна на програмирането в реално време. Резултатът е
чувствителна и отзивчива транспортна система, която осигурява
ефективно решение за широк набор
от задачи, включително асемблиране, опаковане, лабораторни изследвания и дори транспортиране в тежката индустрия. Концепцията за
умни конвейерни механизми е базирана на конвенционални безкорпусни
линейни двигатели. Пистите, които
са облицовани с намотки, действат
като статор, а количките в ролята
им на постоянни магнити функционират като ротори. Статорите са
поделени в зони и се управляват посредством централизирана или чрез
разпределена архитектура. Така системата може да контролира индивидуални колички и да им подава команди, включващи различна траектория и скорост на движение. Някои от
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тях дори могат да останат статични, докато други се
движат в зависимост от моментните потребности.
Това осигурява както достатъчна бързина, така и висока гъвкавост на приложението. Продукцията може да
бъде динамично мащабирана, както и в реално време да
се правят промени в размера и състава на партидите.
Проследимостта е друго ключово предимство на интелигентните транспортьори. При традиционните
системи позицията на даден обект се регистрира само
на специалните станции за целта. Когато обектът е в
движение, системата не може да осъществява мониторинг върху движението му без допълнителни сензори или баркод четци, разположени в различни точки на
конвейерната лента. При умните съвременни аналози
статорните сегменти включват линейни енкодери,
които проследяват локацията и движението на всяка
количка или подвижна платформа във всеки момент. При
тези решения не се налага транспортьорът да спира
всеки продукт на дадена станция, а общата скорост на
системата не зависи от скоростта на най-бавния процес.
Подобна ефективност е особено важна в контекста
на Industry 4.0 и необходимостта от персонализиране на
продукцията и осигуряване на възможности за производство дори в малки или единични партиди. Отделните
етапи на производство могат да бъдат синхронизирани
помежду си така, че да се пести време. За максимална
гъвкавост на приложението се препоръчва свързване на
системата за управление на конвейера с ERP платформата за ресурсно планиране на производственото съоръжение. Така транспортното решение може оптимално да се
адаптира към текущите работни задачи, независимо дали

те включват обработката на 2 или 20 хил. артикула.
Интелигентната конвейерна система позволява в такива сценарии лесно да се пренасочват ресурси и товари от
дадена зона на цеха към друга с цел гъвкав отговор на
моментните потребности на приложението.

Новости при кабеловодещите системи
Интелигентните технологии постепенно навлизат в
индустриалната транспортна техника, като намират
поле за оптимизация отвъд системите за управление.
Глобалните производители на пазара вече предлагат
концепции за умни решения дори на ниво материал. Така
се появяват интелигентни пластмаси и системи, произведени от такива материали, които разполагат с интегрирани сензори, проследяващи различни външни
въздействия като натиск или опън. Подобни иновативни концепции намират приложение например при кабеловодещите вериги, които гарантират безпроблемното
функциониране на кабелните системи в индустриалния
транспорт.
На базата на вградените в конструкцията на веригата сензори може да бъде осъществяван непрекъснато
мониторинг на силите на опън, които се упражняват
върху кабелите във вътрешността й и така прецизно
да се изчисли оставащият сервизен живот. Благодарение на данните от сензорите се получава детайлна
информация за позицията на кабеловодещата верига и
моментното натоварване върху сегментите й. Така
конвейерът, кранът или друго подемно-транспортно
оборудване, в което са вградени кабеловодещите вериги, може да бъде навременно спряно в случай на претоварване (прекомерен опън или друг риск за целостта на
системата) и да се избегне както повреда във веригата
и кабелите, така и по-мащабна авария на машината и
електрически срив. Различни сензори, интегрирани в
кабеловодещата верига, могат да регистрират счупване в който и да е от сегментите й, както и да измерват ускорение и скорост на движение, работна температура и брой завършени работни цикли.

Иновации при пневмотранспорта
Пневматичните транспортьори продължават да са
сред най-ефективните средства за придвижване на гранулирани, насипни и обемни твърди товари в редица
производства. В този сегмент водещата тенденция на
развитие също е свързана с непрекъснато повишаване
на нивото на автоматизация, както и с интегрирането
на интелигентни технологии в управлението с цел допълнително повишаване на ефективността и производителността. Благодарение на сензорните и IoT-базираните решения, съвременните средства за автоматизация
и роботизираните системи пневмотранспортът осигурява гъвкава алтернатива на конвенционалните транспортни системи в множество модерни приложения, включително в хранително-вкусовата, фармацевтичната
промишленост и други динамично развиващи се отрасли. Сред ползите са подобрена надеждност, редуцирани
загуби в количествата и обемите транспортирани материали, по-компактен дизайн на транспортната инфраструктура, по-ниски оперативни разходи и разноски
за поддръжка, повишена производителност и по-лесно
адаптиране към разнообразни производствени сценарии
и режими на натоварване.
Интелигентите технологии при пневматичните
транспортьори спомагат и за по-висока прецизност на
работа, както и за устойчиво качество – задължителни
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механични системи
условия в много критични производства. Компютърните системи за автоматизирано управление позволяват пренасочване на квалифицираната работна сила към по-отговорни
задачи и гарантират безкомпромисно спазване на поставените срокове, лесна проследимост на материалите и подобрена производствена
организация. Сред водещите решения
в сегмента са пневмотранспортьорите с микропроцесорно управление
и програмируем контрол, както и с
компютърни интерфейси, които позволяват свързване на транспортното с производственото оборудване
и останалите елементи на вътрешнозаводската мрежа в единна и високоавтоматизирана платформа с
повишена производителност и оптимизиран екологичен контрол.

Предимства на
интелигентните
транспортьори
Интелигентните транспортни
системи внасят не само подобрена
гъвкавост в индустриалните приложения, но и множество допълнителни ползи, сред които повишена енергийна, ресурсна и икономическа ефективност. В резултат едно предприятие, внедрило подобно решение, в
дългосрочен план може значително
да намали въглеродния си отпечатък
и да оптимизира производителността и конкурентоспособността си.
Всички тези стратегически цели
могат да бъдат постигнати отново благодарение на сензорите в интелигентната производствена архитектура. На база данни от интегрираните в конвейерите сензори за
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натоварване и потребление на енергия може да бъде осъществяван ефективен непрекъснат енергиен мениджмънт, а работата на транспортната система да бъде адаптирана
спрямо моментните потребности.
Така няма да е необходимо движението й на празен ход или функционирането й с пълна скорост или мощност, когато текущата задача не го
изисква.
Количеството енергия, което
една транспортна лента консумира,
е пряко свързано с разстоянието,
което обхваща, с дистанцията, на
която транспортира товарите, както и с тяхното тегло. Вместо да
разчитат на операторите да правят сложни математически изчисления, интелигентните съвременни
конвейери могат сами да изчисляват
потреблението си на енергия и да
управляват работата си автоматично, като така напълно да елиминират нуждата от ангажиране на
човешка сила за подобен род дейности.
Сред ключовите ползи от внедряването на интелигентна система
за вътрешнозаводски транспорт е
и повишената безопасност за служителите, оборудването и продукцията. При интелигентните транспортьори за сигурността на служителите се грижат специални сензори за безопасност, които следят
дали няма хора в прекалена близост
до движещ се конвейер или несвойствен обект не е попаднал в механизма. В такива случаи транспортното оборудване може да се забави
или дори спре автоматично, за да
се избегнат инциденти. Времето за
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реакция на една интелигентна система е сведено до части от секундата – много по-бързо отколкото
оператор би забелязал проблема и би
предприел необходимите предпазни
мерки.
Интелигентните технологии
улесняват и поддръжката на транспортната система. При регулярното
обслужване на механизма в неговата
цялост често се налагат продължителни и скъпи производствени
прекъсвания. Ако това обслужване се
пропусне или системно се пренебрегва обаче, могат да настъпят сериозни щети върху оборудването, а отстраняването им да коства още поголеми разходи и престои.
Умните високотехнологични конвейери, оборудвани с IoT решения, са
способни на непрекъснат прогнозен
мониторинг на състоянието, натоварването и износването на ниво
компонент. Така всяко дори незначително на вид влошаване на експлоатационните характеристики може
да бъде незабавно и автоматично
регистрирано от системата за поддръжка и да се насрочат мерки за
отстраняването на проблема, без да
е необходимо продължително спиране на цялото производство. На база
постъпващата непрекъснато информация от IoT-базираните системи
операторите на интелигентните
конвейери могат да направят точна справка за оставащия сервизен
живот на отделните елементи, да
насрочват обслужване или подмяна
на компонент, само когато и където е необходимо и най-важното – да
действат проактивно, преди неизправностите да са настъпили.
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Новости при
металорежещите
инструменти
Н

ай-новите разработки при металорежещите и металообработващите инструменти са свързани с налагането на все по-стриктни стандарти и изисквания за качество, устойчивост, ефективност и производителност в индустриалното производство. Последните достижения
при средствата за автоматизация
и дигиталните технологии разкриват множество нови възможности
в съвременните приложения за рязане на метали. Все по-комплексната
геометрия на изделията, произвеждани в редица отрасли, създава и
нови предизвикателства пред решенията за металообработка. В допълнение, механичните свойства на продуктите (например твърдостта)
непрекъснато се подобряват. Ето
защо е от изключителна важност
цялостен и целенасочен процес на
оптимизиране характеристиките на
режещите инструменти да следва
тази логична еволюция в хода на
металообработващите процеси.
Усъвършенстването на функционалността на режещите инструменти е ключово изискване за повишаване на механичните им свойства
особено в натоварващи производствени сценарии като високоскоростна обработка с голяма продължителност. Дизайнът, геометрията,
формата, покритието, прогнозният
експлоатационен живот и материалът за изработка на режещия инструмент са важни параметри, които
влияят директно върху цената и качеството на продукта. Технологич-
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ният напредък в областта и постиженията в материалознанието позволяват непрекъснатото разработване на нови сплави и материали за
металорежещи и металообработващи инструменти. Съществува голям
потенциал за конструктивни модификации на инструменталната екипировка, нанасяне на иновативни
покрития, нови стратегии за обработка и цифрови решения, които
доближават обработващите цехове
максимално до динамичните изисквания на съвременния пазар.

Нови технологии при
материалите и
покритията
Развитието на инструменталната технология е неделимо от прогреса при материалите за изработка,

включително покритията, подобряващи повърхностните свойства на
инструментите. Основно достижение в сферата на високоскоростното рязане (HSC) е праховата стомана за високоскоростни приложения
(HSS). Конвенционално произведената чрез топене бързорезна стомана
съдържа големи карбидни частици с
ивична форма, има склонност към
деформация по време на закаляване и
ограничена якост на огъване и здравина. Бързорезната стомана, произведена по метода на праховата металургия, от друга страна, съдържа
много малки и еднообразни карбидни
частици. Тя притежава подобрени
качества като висока твърдост и
износоустойчивост, повишена якост
на огъване и здравина (обикновено с
20 до 50% по-висока от конвенцио-
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налната бързорезна стомана). Това я
прави подходяща за производството
на инструменти, подложени на ударни натоварвания, като фрези, ножове за зъбонарязване, хобели и др.
На пазара се налагат и инструменти, изработени от напълно нови
материали, например червячни фрези, които не са произведени нито от
типична бързорезна стомана, нито
от твърда сплав. Новият материал
не съдържа въглерод, инструментът
не е закален по метода на металните сплави, но се характеризира с
възрастово втвърдяване, което подобрява износоустойчивостта на
материала. Инструментите за зъбонарязване, изработени на базата на
тази технология, могат да увеличат
скоростта на рязане с повече от
50% в сравнение с конвенционалните
бързорезни стоманени фрезови инструменти и дори с 30% спрямо съществуващите бързорезни стомани,
произведени по метода на праховата металургия (HSS-PM).
Водеща тенденция при високоефективните материали е усъвършенстване на частиците и добавяне на
микроелементи за подобряване свойствата на материала. И макар наноматериализацията при инструменталните материали все още да е поскоро в лабораторен етап и да не е
съвсем комерсиализирана, през следващите години се очаква нанотехнологичните материали за инструментална екипировка постепенно да
навлязат във фаза на приложение.
Актуални проучвания на възможно-
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стите при твърдите карбидни и
индексируеми вложки, микросвредлата и микрофрезите с диаметри под
0,1 mm показват, че в този сегмент
вече се използват т. нар. суб-нано
материали с размер на частиците
около 0,7 µm. В други материали,
като твърдите металокерамични
сплави, се влагат частици с размери
от 1 до 1,3 µm, които попадат в
графата микрочастици. Финозърнестата твърда металокерамика показва в практиката много голяма
здравина и използването й е свързано с възможности за значително
подобряване работата на режещите
инструменти.
Изключително бързо през последните години се развиват и технологиите при покритията. Най-широко прилаганите методи за покритие
на режещи инструменти включват
химическо отлагане на пари (CVD) и
физично отлагане на пари (PVD). Понастоящем индексируемите карбидни вложки за обработка на детайли
от стомана и чугун, по-специално
струговите вложки, използват главно CVD покрития. При други типове
инструменти, включително твърдите карбидни модели, се залага основно на PVD покрития. Основната тенденция е да се контролира посоката
на растеж и размерът на частиците в комбинация с добавяне на микроелементи към покритието, за да
се оптимизира работата му или да
се подобри триенето между основата на инструмента и детайла. При
някои модели преди нанасяне на по-

критието или след това се извършва
допълнителна фина обработка, за да
се подобрят характеристиките на
рязане на инструмента.
PCD инструментите (от поликристален диамант) са сред областите,
в които непрекъснато се наблюдават иновации. Популярно схващане е,
че PCD технологията се прилага само
за довършителна обработка, но някои PCD инструменти за рязане вече
са достатъчно издръжливи, за да се
използват в много по-широк спектър
от приложения. По-честата обработка на алуминий в автомобилната промишленост и въздухоплаването са примери за приложения, които
стимулират технологичното развитие и все по-широкото използване на
PCD инструменти.
Разпространението на композитните материали, подсилени с въглеродни влакна, в аерокосмическата
промишленост и вятърната енергетика, е друга тенденция, която се
явява стимул за развитие в сегмента. Експертите прогнозират, че при
покритията от алуминиев оксид
(Al2O3 ) постепенно ще се наложат
методи за отлагане на по-дебел афазен слой, контролирани техники за
растеж, ориентирани към нуклеиране на частиците, техники за пречистване, намаляване и елиминиране на
микропукнатините и капчиците в
покритията и т. н.
Развитието при PVD технологията също е доста разнообразно. Специалистите отчитат ръст на разработките с цел подобряване износоустойчивостта на покритието,
повишаване топлоустойчивостта
му и намаляване триенето при триещите двойки „покритие-стружка“
или „покритие-работна повърхност“.
Възможно е в бъдеще значително да
се редуцират характеристиките на
пренос на топлина към инструмента
при рязане. Съществува потенциал и
за подобряване на механичните и
химичните свойства на самото покритие чрез рафиниране на съставящите го частици.

Иновации при режещите
ръбове и средствата за
затягане
Дизайнът на режещите ръбове,
включително пасивацията, е друг
важен фактор за гарантиране производителността на инструмента.
Прекъсвачите за стружки са често
срещано предизвикателство при
вложките за струговане. В миналото, поради ограниченията на проце-
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сите, ножовете от диамант или
кубичен борен нитрид почти не разполагат с прекъсвачи на стружки. С
непрекъснатото развитие на производствените технологии през последните години в остриетата от
свръхтвърди материали се оформят
лазерно гравирани вдлъбнатини или
заварени издатини за отделяне на
стружките. Някои производители
разработват специализирани модели
инструменти, като комбинират специален прекъсвач за стружки с два
високопроизводителни PCBN материала (поликристален кубичен бор
нитрид). Това позволява да се контролира напълно проблемът с намотаването на стружките, който се появява при по-сложни обработки.
Стабилното затягане на ножа
също е една от предпоставките за
безпроблемно и високоефективно
рязане. През последните години производителите на металорежещи
инструменти доказаха, че в методите на затягане на остриетата могат да се интегрират множество
нови технологии. Ето и един пример
от практиката. При груба обработка, характеризираща се с голяма
дълбочина на рязане (4-10 mm) и голямо подаване (0,4-1,0 mm/r), за справяне с прекъсванията и голямата
сила на рязане традиционно се избира устройство с горно затягане. За
обработка се използват едностранни вложки с голям размер. Това е
така, защото острието на едностранната вложка е малко, което го
прави икономично, а горната плоча
би могла да възпрепятства плавно-
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то изхвърляне на стружките.
За преодоляването на това ограничение някои компании разработват иновативни решения за позициониране от типа „лястовича опашка“, комбинирани с лостов механизъм
за затягане. Новата система осигурява закрепване с висока устойчивост на двустранните вложки със
сигурно захващане, като същевременно се избягва затягащата конструкция с горно притискане, която да
блокира потока от стружки. Острието има клиновидно затягане от
двете страни и системата за затягане е стабилна. Жлебът за позициониране на „лястовичата опашка“ пасва на съответната позиционираща
част на острието, което гарантира избягване на измятане на острието поради силата на рязане по време на процеса на обработка.
Редица иновации се наблюдават и
при инструментите за рязане с пентагонални вложки (с пет режещи
ръба). В сравнение с класическите
петточкови остриета, някои нови
серии на пазара имат по-дълбоки
жлебове и по-голям диаметър на рязане. Освен позиционирането с „лястовича опашка“, острието и тялото са в повърхностен контакт, което прави затягането по-сигурно и
стабилно. Острието е в състояние
да понесе и страничната сила при
довършителни работи. Ножовете за
обработка и рязане с извити или
правоъгълни рамена са все по-популярен начин да се предпазят режещите ръбове от износване със стружки.

Нови технологии за охлаждане на
инструментите се използват главно
при труднообработваемите материали. Прилагат се техники като охлаждане с високо налягане, охлаждане с
течен азот и атмосферно охлаждане. Някои нови инструменти са базирани на технология, която директно
доставя охлаждаща течност между
стружките и предния ъгъл на ножа –
под формата на флуид, разпръскван с
висока скорост. Охлаждащият и смазващ ефект директно действа върху
първата зона на деформация, където
температурата на рязане на лицевата страна на острието е най-висока,
като увеличаването на деформацията на стружките прави отчупването им по-лесно.
Технологията „dual-flight“ при някои
съвременни модели на пазара е подобрение на оригиналната технология
„fly-flow“ (летящ поток). Тя не само
продължава да доставя с висока скорост течност за охлаждане по лицето на режещия ръб, но също така
увеличава количеството на течността, която се разпръсква с висока
скорост по фланговете му. Подобно
на технологията „fly-flow“, това допълнително количество охлаждащ флуид се доставя директно между фланга и обработваната повърхност,
като намалява триенето във вторичната зона на деформация и забавя износването на страничната
част на инструмента. Срещат се и
вариации с двойно подсигуряване –
„double-flight flow“, които допълнително намаляват триенето във вторичните зони на деформация. Така износванията в ямките, във връзката, на
страничното тяло и по следата от
рязане значително се редуцират, а
ръбът продължава да реже ефективно. Голямото намаляване на температурата редуцира риска от пластична деформация, което извежда
тази технология сред водещите решения за намаляване на износването
на инструментите.

Технология за азотно
охлаждане с криогенна
система
Тя може да се комбинира с използване на маслена мъгла (MMS) в зависимост от различните изисквания за
обработка, за да се намали триенето и сцеплението между инструмента и стружките. Според производителите на металорежещи инструменти, базирани на такава техноло-
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инструменти, материали
гия, течният азот протича при температура -196°С
през основния вал, корпуса и тръбата вътре в режещото тяло в нискотемпературната обработваща система на машината и след това преминава през изхода в
режещата вложка, за да достигне по-малко от 1 mm от
равнината на срязване. Такава нискотемпературна течност има изключително голям капацитет на охлаждане
за високата температура, генерирана по време на рязане и може ефективно да попречи на топлината от рязането да се предаде на режещия ръб на ножа.
Причината за ефективността на тази система е, че
центърът на материала на режещия инструмент се
охлажда директно от шпиндела, така че охлаждащият
ефект е концентриран върху тялото на острието.
Технологията за охлаждане с течен азот може значително да подобри ефективността на производството
при труднообработваеми материали като титан, сплави на никелова основа, пластично желязо или уплътнено
графитно желязо. В аерокосмическата, автомобилната
промишленост и енергетиката използването на такива
инструменти може значително да увеличи скоростта
на рязане и да удължи живота на инструмента. Статистиките от проучвания показват, че използването на
тази технология за фрезоване на вермикуларно графитно желязо (CGI) може да увеличи скоростта на рязане на
металокерамичните инструменти с 60% и скоростта
на рязане на инструментите от поликристален диамант
(PCD) до три пъти.
Охлаждането на целия инструмент също е традиционно конструктивно предизвикателство за дизайнерите. Разработват се специални термични патронници,
които могат да впръскват охлаждащата течност директно към режещия ръб. Техните многобройни кръгови
дюзи под различни ъгли образуват струя, която намалява използването на охлаждащата течност със 70% и
ефективно удължава живота на инструмента, като подобрява качеството на обработваната повърхност. В
същото време тя не позволява на стружките да влизат
в контакт с режещия ръб, така че да не се налагат
вторични разходи за обработка.
Друг иновативен патронник, представен на пазара,
има диск, върху който е оформен пръстеновиден прорез
от разлика в диаметъра по посока на ножа. Охладителната течност се натрупва в резервоара в този точка,
създавайки много високо налягане. От тази малка камера охлаждащата течност протича с високо налягане през
пръстеновидния процеп като водопад през целия вал на
инструмента. В края на инструменталния вал охлаждащата течност се стича под налягане в каналче, отмива
се и след това директно се насочва към режещия ръб на
инструмента с висока скорост, за да го охлади (в този
процес охлаждащата течност не се разпръсква). Системата има очевидното предимство да не изисква допълнителна втулка или отделно спомагателно устройство
и да не налага извършването на допълнителни операции
по време на зареждане на инструмента с цел оптимално
охлаждане.

характеристики, акустични емисии, температури и
повърхностни характеристики. Тези технологии вече са
приложими в реалното производство, а не само в тестови среди.
Шарките и цветовете на стружките, акустиката и
разпространението на искри при металорязането също
са фактори, които могат да предскажат хода на износване на инструмента. Сред нововъведенията в сегмента е система, базирана именно на измерването на два
сравнително рядко изследвани фактора: цвят на стружките и разпространение на искрите. Тестовете откриват значителна връзка между тези фактори и живота
на инструмента. Експериментите в областта непрекъснато разширяват набора от данни, които могат да
бъдат взети предвид при разработването на платформи за мониторинг на режещите инструменти. Създават
се все повече приложения, подходящи за решаване с машинно обучение, при което се използват голям брой променливи и входни данни, за да се прогнозира измерим
резултат.
В тази област все по-масово навлиза и изкуственият интелект. Разработчиците от доста време правят
опити да използват изкуствени невронни мрежи (ANN)
в технологиите за мониторинг на режещи инструменти. Последните достижения в тази област са тествани в голямо разнообразие от среди и документират над
92% точност при прогнозиране на износването на инструмента. Разработените решения са подходящи както за различни обработващи операции като фрезоване,
пробиване, разпробиване и оформяне, така и за широко
разнообразие от режещи инструменти и материали за
обработка.

Мониторинг на състоянието на
инструмента
В съвременните индиректни методи за мониторинг
на състоянието на металорежещите инструменти се
прилагат усъвършенствани сензори и анализиращи технологии за обработка на външни сигнали, които събират
и обработват данни като сила на рязане, вибрационни
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WEA012864D - 0,96"
COG+PCBOLED ìîäóë

Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäñòàâÿ íà âàøåòî âíèìàíèå WEA012864D03 - ãðàôè÷åí COG ìîäóë ñ PCBOLED ìîäóë ñ ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò 128x64 òî÷êè è äèàãîíàë 0,96 èí÷à (24,1 mm). WEA012864D-03 å
ñ âãðàäåíà SSD1306BZ èíòåãðàëíà ñõåìà è êîìóíèêèðà ñàìî ïðåç I2C
èíòåðôåéñ. Çàõðàíâàíåòî å 3V/5V, íèâîòî íà Âõ/Èçõ ñèãíàëè å 5 äî
3 V, ïðèòåæàâà ñõåìà çà ïðåîáðàçóâàíå è ïîäàâà ñèãíàë ñ 1/64 çàïúëâàíå. Ìîäåëúò WEA012864D-03 ïðèòåæàâà ïî-ìàëêè ðàçìåðè â ñðàâíåíèå ñ âåðñèÿ WEA012864D-01 íà ìîäóëà, à èìåííî  27,3x27,3x2,37
mm ñ ìîíòàæíè îòâîðè â ïëàòêàòà è 4x1 ïåðà íà ìîäóëà.
l Ìàòðèöà íà òî÷êèòå - 128 x 64 Dots
l Ðàçìåðè íà ìîäóëà - 27,3 x 27,3 x 2,37
mm
l Àêòèâíà îáëàñò - 21,74 x 10,86 mm
l Ðàçìåð íà òî÷êàòà - 0,148 x 0,148
mm
l Ðàçñòîÿíèå ìåæäó òî÷êèòå - 0,17 x
0,17 mm
l Òèï íà äèñïëåÿ - ïàñèâíà ìàòðèöà
l Íàëè÷íè öâåòîâå - áÿë, æúëò
l Ïîäàâàíî çàïúëâàíå - 1/64 çàïúëâàíå
l Èíòåãðàëíà ñõåìà - SSD1306BZ
l Èíòåðôåéñ - I2C
l Ðàçìåð - 0.96 èí÷à (24,1mm)
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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