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накратко
Тим Курт бе преизбран за президент на ГБИТК
Изпълнителният директор на Аурубис България Тим Курт бе преизбран на
позицията президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара
(ГБИТК) за нов четиригодишен мандат. Тим Курт прие поста за пръв път през
юни 2015 г. Решението бе обявено по време на Общо събрание на ГБИТК, което
се проведе на 15 юни т. г. с официален гост Н. Пр. Детлеф Лингеман, посланик
на Германия у нас. Лингеман подчерта, че от страна на германската икономика
е налице непрекъснат интерес към България. „Вярвам, че тук по принцип има
неизползван потенциал, който трябва да бъде използван“, допълни още той.
По време на Общото събрание бе преизбран и дългогодишният главен управител д-р Митко Василев. Приети бяха промени в устава на ГБИТК и бяха избрани
четирима нови членове – Даниел Хофман от Луфтханза Техник София, Мартин
Ниланд от Бер-Хелла Термоконтрол (BHTC), Пламен Христов от Микс-ПС и Маруся Осиковска от Златен Рожен Трейд. Освен това по предложение на Управителния съвет за почетен член бе избран президентът Росен Плевнелиев (2012-2017).

Био Фреш инвестира в автоматизирана складова система
Производителят на козметични продукти Био Фреш ще изпълни проект за
въвеждане в експлоатация на автоматизирана складова система в новата си
производствена база. Фирмата е бенефициент за безвъзмездно финансиране по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ от 999
960 лв., като цялата стойност на проекта е 1 666 600 лв.
Био Фреш приключи строежа на новата си производствена и логистична база
в зона „Марица“ на Тракия икономическа зона през миналата година. С увеличаването на производствения капацитет на компанията се е наложило оптимизирането и автоматизацията на съхранението на готовата продукция. Новата
складова система ще предостави възможност на Био Фреш във всеки един
момент да се информира относно наличните количества продукция, тяхното
местоположение, срок на годност и др.
„Прилагането на автоматизираната складова система ще увеличи най-малко
с 6 пъти използваемата площ на склада“, подчерта управителят на фирмата
Спас Георгиев. „Автоматизираният процес елиминира предпоставките за грешки и повишава продуктивността. Това, от своя страна, понижава разходите във
всички фирмени области и води до чувствително повишаване на производителността в цялото предприятие“, допълниха от компанията.

Meusburger стартира нов портал
На 30 май т. г. Meusburger стартира своя нов портал www.meusburger.com,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „Интелигентната комбинация
между сайт и нов онлайн магазин за оборудване на работилница идва на мястото
на предишния корпоративен сайт“, коментираха от компанията. „Напълно новият
дизайн с ясно изобразяване на всички елементи вече е напълно достъпен и през
мобилни устройства. Новите функции за филтриране и търсене помагат на клиентите да намерят само с няколко кликвания продуктите, които търсят“, допълниха те. Производителят на стандартизирани елементи е подобрил вече изпробваните и изпитани функции за търсене чрез още по-подробни такива, които
позволяват бърз и лесен начин за намиране на подходящия продукт. Освен това в
индивидуалната информация за продуктите са добавени допълнителни опции като
видео обяснения, информационни листове или препоръки за продукти.
„Щом клиентът влезе в портала, се показват лицата за контакт в съответните централа и област. Формулярът за връзка и индивидуалните данни за връзка
са достъпни по всяко време с едно кликване. В клиентската зона „Моят профил“
клиентите могат да създават шаблони за поръчки, да следят състоянието на
доставките и да поръчват билети за изложения, на които фирмата участва“,
разказаха от Meusburger.
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накратко
Mouser Electronics с ново отличие за онлайн дистрибутор от Vishay
Mouser Electronics получи наградата за онлайн дистрибутор на 2016 г. от
Vishay Intertechnology, съобщиха от Маус Електроникс, представител на Mouser
у нас. Това е петата поредна година, в която Mouser печели престижното отличие.
„Оценяваме много високо това признание от Vishay. Конструкторите откриват при Vishay най-новите дискретни и пасивни електронни компоненти, които
могат да осигурят конкурентно предимство на техните продукти. Тази награда за електронна търговия от нашия уважаван партньор представлява фантастична оценка на усилията ни, заради което благодарим на Vishay“, сподели Греъм
Магс, вицепрезидент маркетинг на Mouser Electronics в EMEA.
„Mouser е много успешен партньор във всички програми за електронна търговия. Техният бизнес модел и структура на компанията гарантират, че конструкторите имат бърз и ефективен достъп до нашето много широко портфолио от компоненти и благодарим за усилията им да помагат на клиентите“,
коментира Филип Масон, старши директор дистрибуция на Vishay в Европа.

Microchip представи нови CAN приемо-предаватели за автомобилостроенето
Microchip обяви първите в сектора CAN мрежови приемо-предаватели с компоненти, сертифицирани за автомобилната промишленост (клас 0). Шестте
устройства от фамилията ATA65XX предлагат поддръжка на новите протоколи CAN FD (Flexible Data-rate) и CAN PN (Partial Networking), които осигуряват скорост до 5 Mbit/s и подобрена енергийна ефективност. По този начин приемопредавателите напълно отговарят и на стандартите ISO 118980-2/5/6, 118982:2016 и SAE J2962-2. Работната температура на ATA6562, ATA6563, ATA6564,
ATA6565 и ATA6566 е от -40° до 150°C. Всички модели от новата фамилия са
одобрени от водещите автомобилни производители за приложение без употреба на външни дросели за потискане на смущения (CMC), каквито се изискват за
повечето CAN приемо-предаватели.
„Портфолиото от CAN продукти на Microchip е едно от най-силните и найобхватните в сектора. Нашите приемо-предаватели осигуряват надеждна комуникация в автомобилите с помощта на по-малко външни компоненти и минимално заемано пространство на платката, намалявайки системните разходи“,
заяви Матиас Кестнер, вицепрезидент на отдела за автомобилна промишленост в Microchip.

Weidmueller получи награда за иновативен мениджмънт
Weidmueller бе отличена като едно от най-иновативните средни предприятия в Германия, съобщиха от Вайд-Бул, представител на компанията в България. Престижната награда бе връчена на д-р Ян Щефан Михелс, ръководител на
отдел „Разработка на стандарти и технологии“ във Weidmueller, и Михаел Матезиус, ръководител на отдел „Продукти и решения за автоматизация“, на
официална церемония, провела се на 23 юни т. г. в Есен, Германия. Компанията
получава наградата за втори път. „Иновациите и най-новите производствени
процеси са в основата на бъдещия търговски успех. Считаме, че това второ
отличие е както похвала, така и стимул да продължим с подобренията и разработването на нови продукти и решения“, заяви говорителят на Weidmueller
Йорг Тимерман.
„TOP 100“ е единствената независима награда за иновативен мениджмънт в
Германия. Тази година общо 414 компании бяха оценени по отношение на потенциала им за иновации в пет категории.

Амара Лайтинг стана дистрибутор на ProLight Opto
От юли т. г. Амара Лайтинг предлага на българския пазар продуктите на
тайванския производител на мощни светодиоди ProLight Opto, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от българската компания.
ProLight Opto е създадена през 2004 г. с основна дейност проучване, изследване и производство на висококачествни светодиоди за различни видове осветление: интериорно, улично, сценично, парниково, за хранително-вкусовата промишленост, UV. Тайванската компания използва собствена луминофорна технология,
която й позволява да предлага надеждни продукти с дълъг живот и отлични
светлинни показатели.
В началото на 2017 г. ProLight Opto регистрира свой патент на Tunable Color
COB, наречен WoD (Warm-on-Dim). „В същността си новият димируем светодиод
позволява едновременно да се регулира яркостта на светодиода и да се намалява цветната температура. Предлаганите досега на пазара светодиоди не могат да симулират същата промяна. Сега ProLight Opto предлага чисто новия WoD
COB, проектиран със специализирана вградена интегрална схема, която може да
симулира напълно халогенната лампа“, обясниха от Амара Лайтинг.
Амара Лайтинг ще предлага COB GenII в мощности до 35 W, до 57 W, до 115
W стандартно и до 260 W при интерес на българските производители.

8

юли 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2017

9

накратко
Две компании получиха сертификати за инвестиция клас "А" в България
Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи два сертификата за
инвестиция клас „А“ за проектите на Удуърд България и Традео БГ, които са на
обща стойност от близо 10 млн. лв. На официалната церемония присъстваха
и заместник министрите на икономиката Александър Манолев и Лъчезар Борисов, както и изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции
Стамен Янев. Двата проекта в областта на високотехнологичните дейности
от производствения сектор и от сектора на услугите ще създадат 160 нови
работни места. Тези два сектора по думите на министър Караниколов са
приоритетни в политиката на Министерството на икономиката за насърчаване на инвестициите.
Проектът на Удуърд България е за разширяване на дейността за производството на компоненти, части и системи за авиационната индустрия и е свързан
с развитието на европейски производствен обект. Инвестицията е на стойност над 9 млн. лв. и предвижда разкриването на 107 работни места.
Традео БГ пък ще разшири съществуващо предприятие, с което цели да помогне инвестиционните посредници да организират и управляват ефективно
процесите си чрез софтуер за управление на риска. Проектът ще разкрие над 50
работни места.

България стана член на Европейската организация на леярите
България бе приета за пълноправен член на Европейската организация на леярите (CAEF), съобщават от Българска браншова камара машиностроене. Това
стана факт на годишната среща на Изпълнителния комитет на CAEF, която се
проведе на 9 и 10 юни т. г. в Любляна под ръководството на настоящия президент на CAEF Борут Триплат и със съдействието на Търговската и индустриална камара на Словения.
На срещата присъстваха представители на браншовите организации от 18
държави, сред които Германия, Австрия, Франция, Италия, Белгия, България,
Хърватска, Чехия, Полша, Финландия, Унгария, Норвегия, Португалия, Испания,
Словения, Швеция, Турция и Обединеното кралство.
Основна тема на дискусията по време на срещата беше стратегията, чрез
която CAEF да увеличи добавената стойност за своите членове и за леярските
компании като цяло. Освен това, бяха представени доклади от секциите и работните групи на CAEF, а комитетът обсъди и провеждането на следващото
издание на Международния леярски форум (IFF).

Мини Марица-изток с две отличия от Международния енергиен форум
Мини Марица-изток получи две отличия на Международния енергиен форум,
който бе организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България
(НТСЕБ) от 22 до 27 юни т. г. във Варна, съобщиха от компанията.
Председателят на НТСЕБ проф. д-р инж. Бончо Бонев връчи почетни плакети
за дългогодишна съвместна работа на Мини Марица-изток, ТЕЦ Марица изток 2
и ЕСО. Заместник-председателят на Управителния съвет на Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ) доц. Валентин Колев връчи почетна грамота и плакет „Енергетик на годината“ на изпълнителния директор на Мини
Марица-изток Андон Андонов за ползотворна и дългогодишна работа в областта на енергетиката в България, високи производствено-икономически резултати и активна работа като член на ББКЕ.
В Международния енергиен форум по традиция взеха участие учени, специалисти и представители на всички партньори в енергийния сектор - държавна власт,
енергийни предприятия, специалисти, потребители, както и представители на
водещи световни фирми.

Европейската комисия получи 1514 проектни предложения за
финансиране на МСП
Общо 1514 проектни предложения получи Европейската комисия по фаза 2 на
Инструмента за МСП (Програма Хоризонт 2020) преди крайния срок за кандидатстване 1 юни т. г. Кандидатствалите за финансиране малки и средни предприятия имат възможност да получат между 0,5 и 2,5 милиона евро (и 5 милиона
евро в сферата на здравеопазването) за свои иновативни проекти. От постъпилите проектни предложения най-много са в областта на информационните и
комуникационни технологии, следвана от здравеопазване, енергетика и транспорт. По държави най-много проекти за финансиране има от Испания (239 предложения), след което се нареждат Италия (217 предложения) и Великобритания
(129 предложения), като много по-голям е броят на самостоятелните кандидати (87%), отколкото на консорциумите.
Резултатите предстои да бъдат обявени след около четири месеца, предвиждат от Европейската комисия. Следващата крайна дата за подаване на
проектни предложения по фаза 2 е 18 октомври т. г.
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Проведе се третото издание
на Пластфорум
Пластфорум в Пловдив
Т

ретото издание на организираното от Дилтех ООД
събитие в областта на преработването на пластмаси Пластфорум’17, се състоя на 24 и 25 юни т. г. в хотел
„Империал“ в Пловдив. На форума, който отново доказа
своята водеща позиция в бранша, бяха представени шприцмашина и съоръжения на редица известни производители
на оборудване за преработване на пластмаси като KraussMaffei IMM, KraussMaffei Berstorff, MotanColortronic, ONI,
Regloplas, Maplan и др. Сред гостите на форума бяха представители на изложителите и заинтересовани специалисти и традиционни клиенти на Дилтех ООД - водещи
български компании от бранша за производство на детайли и крайни изделия от пластмаса и каучук.
Пластфорум’17 започнa с презентации от страна на
присъстващите гости за последните новости в съответните области на работа на всеки един от тях. След
предвидените представяния посетителите имаха
възможност да видят изложената напълно електрическа шприцмашина от най-новата серия PX на KraussMaffei
– KM 80/540 PX, с интегриран ServoPicker SPX 10. Машината, която бе презентирана от ръководителя на екипа
при нейното създаване Ханс Малиновски, бе оборудвана
с всички необходими периферни устройства, а гостите
на Пластфорум‘17 можеха да наблюдават целия процес
на работа и да задават въпроси към сервизните инженери и г-н Малиновски.
През втората част на първия ден бяха представени
нова система за независимо от външни и вътрешни фактори управление на процеса на работа на шприцмашините - APC plus (Adaptive Process Control) на KraussMaffei, нови
екструдери и екструдерни линии за производство на различни типове тръби, за производство на PVC профили,
както и линия за рециклиране на пластмасови отпадъци
на KraussMaffei Berstorff.
Представителят на MotanColortronic акцентира на обо-
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рудване за дозиране, смесване, смесителен клапан за два
материала и подкачване на пластмасов материал.
Интерес сред гостите предизвикаха и новите продукти на Regloplas – темпериращото устройство под
налягане P230S, както и устройствата от серията L до
200°C. „Впечатлена съм от високото ниво на организация на събитието“, сподели Мануела Фламер, представител на компанията и сподели специално за сп. Инженеринг ревю, че очаква най-търсени на българския пазар да
са системите Multiflow and Vario.
Посетителите получиха и изчерпателна информация
за хоризонталните и вертикалните шприцмашини за
преработване на каучук с висока прецизност и производителност на фирма Maplan, както и за бавнооборотните мелници от серията RG на шведската Rapid Granulator.
Демонстрациите и дискусиите продължиха и на 25
юни, като бяха разисквани въпроси, свързани с практическите възможности на новата серия шприцмашини РХ,
размери, настройки и др. Участниците получиха и полезна информация за периферните устройства, представени на форума.
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ИАНМСП организира
отново български
национален щанд
на productronica
2017

За втори пореден път България ще бъде представена
с национален фирмен щанд по време на водещото международно изложение за електронно производство
productronica. Тазгодишното издание на форума, организиран от Messe Muenchen, ще се проведе от 14 до 17
ноември т. г. в Мюнхен, Германия. Националното участие е организирано от Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП), като агенцията поема частично разходите
за стандартно изграден щанд от 9 кв. м, такса за участие и други съпътстващи такси.
В предишното издание на productronica през 2015 г.
взеха участие близо 1200 компании, сред които и 13
български изложители, представени на националния щанд.
Събитието бе посетено от общо около 37 000 специалисти от близо 80 страни.
Изложбената площ на productronica ще бъде разделена
на пет зони: Печатни платки и услуги за електронното
производство; Технологии за повърхностен монтаж;
Кабели, бобини и хибридни устройства; Пазари на бъдещето; Полупроводникови компоненти.
„Продуктовото портфолио на изложението ще включва: Производство на печатни платки и електроника;
Монтаж на електронни компоненти, технологии за печатни платки и чипове, технологии за запояване, измервателна и тестова техника, системи за контрол на
качеството, технологии за крайна обработка, логистика и управление на материалните потоци; Производство
на полупроводници, дисплеи, LED и дискретни елементи,
фотоволтаика, микро-нано производство, обработка на
материали; Производство на батерии, органична / печатна електроника, 3D-печат; Индустрия 4.0“, припомнят от Германо-Българската индустриално-търговска
камара (ГБИТК), официален представител на Messe
Мuenchen у нас.
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Драйвери
и контролери
за LED осветление
С

Стефан Куцаров

ветодиодното (LED) осветление вече е част от ежедневието и
относителният му дял продължава
да нараства. В продължение на почти
десетилетие сп. Инженеринг ревю
редовно отразява различни аспекти
на неговото развитие и поради важността му продължава да поддържа
тази линия. ("Драйвери за светодиоди", бр. 2/2009 г., "Мощни светодиоди", бр. 7/2009 г., "Новости в елементната база за LED осветление", бр.
5/2012 г., "Новости при интегралните схеми за LED осветление", бр. 3/
2014 г., "Новости в компонентите
за LED осветление", бр. 8/2014 г.)
В зависимост от конструкцията
съществуват 3 основни вида драйвери – интегрални схеми (ИС), модули за вграждане и прибори, като
терминът драйвери (LED Driver) се
отнася за първите две, а поради естеството на модулите често те се
наричат Internal Drivers. Приборите е
по-правилно да се наричат драйвери/
захранвания (LED Drivers&Power
Supplies, LED Driver/Supply), като друг
използван термин е External Driver. Те
не са обект на настоящата статия.
В литературата не съществува
точно разграничаване между драйвери и контролери за LED. По принцип
контролерите са ИС като съставна
част на драйверите и често се наричат LED Driver Controller, но в някои
каталози се ползва терминът LED
Driver IC. Не са редки и случаите "кон-
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тролер" да се използва за означаване на схема или модул
на драйвер, който съдържа ИС
на контролер. В статията е
прието разделянето на ИС на
контролери и драйвери да е в
зависимост от начина на реФиг. 1.
ализация на мощния им транзистор – в контролерите той е няколко процента по-малко от ампвъншен, а при драйверите е вграден литудата на мрежовото. Препоръчв тяхната ИС. Разгледани са ИС и ваното (без да е задължително)
модули с пазарен дебют след стъпало PFC (Power Factor Correction)
01.01.2015 г., но трябва да се има за повишаване на фактора на мощпредвид, че производителите ност може да е самостоятелен блок
продължават да предлагат широк преди LED Dr или да е вградено в него.
спектър от по-рано създадени прибо- В повечето случаи между Rect и LED
ри с възможности за пълноценно из- Dr има LC филтър за намаляване на
смущенията от драйвера към електползване в нови изделия.
рическата мрежа и практически винаги ограничител на отскоците в
Видове драйвери
Два са основните начина за класи- мрежовото напрежение, реализиран
фикация на драйверите – според вида обикновено с метал-окисен варистор
(Metal-Oxide Varistor, MOV). По своята
на напрежението UIN на захранващата ги мрежа и според вида на тяхна- същност LED Dr е комбинация на постояннотоков стабилизатор (обикта изходна величина.
Драйвери според вида на UIN. Те новено ключов и сравнително рядко
са две групи - драйвери за променли- линеен) и стъпало за осигуряване на
вотокови мрежи и драйвери за по- желаната стойност на изходната
стояннотокови мрежи. Тъй като в величина за захранване на светодиопървата група мрежи освен класичес- дите LEDs, което се постига чрез
ките и масово използвани навсякъде веригата FB.
Продължава масовото използване
(AC Mains) съществуват и нисковолтови, има две категории драйвери за на стабилизатори с галванично разделяне (Isolated SMPS) на LED от захтях.
Принципът на свързване на драй- ранващата мрежа поради възможноверите за променливотокови мрежи стта да осигурят малка стойност
е дадена на фиг. 1, като мостовият на постоянното си изходно напрежетокоизправител Rect осигурява по- ние и съответно ползването на нисстоянното входно напрежение UR с коволтови електронни елементи не-
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зависимо от нежеланото наличие на високочестотен
трансформатор. В драйвери с такива стабилизатори и
изходна мощност POUT до около 50 W в едно стъпало
обикновено са обединени PFC и схема Flyback, докато за
по-големи мощности корекцията е отделно стъпало и
освен Flyback се използва и LLC Resonant Converter. Нарастващият относителен дял на високоволтовите градивни елементи на достъпни цени твърде бързо увеличава
количеството на драйверите, ползващи стабилизатор
без галванично разделяне (Non-Isolated SMPS), чиято липса на трансформатор улеснява вграждането им в малки
осветителни тела. При желание за регулиране на интензитета на светлината на LED (димиране) между AC Mains
и Rect се свързва съответният блок (димер, Dimmer).
Съществуват драйвери с автоматично разпознаване на
наличието на димер, обикновено наричани Dimmable LED
Drivers.
За малко разпространените, но постепенно добиващи популярност нисковолтови променливотокови мрежи, обикновено с напрежение 12 V или 24 V 24 V АС, също
се предлагат драйвери, които отново са със структурата на фиг. 1. Основните разлики от тези за класическите мрежи са липсата на стъпало за PFC, практически
задължителните стабилизатори без галванично разделяне и обикновено липсата на димиране. Поради възможността Rect да осигурява UR и при постоянно UIN, реално
тези драйвери могат да се използват и в нисковолтови
постояннотокови мрежи, което определя наименованието AC/DC LED Driver. Освен по-простото и безопасно
сервизно обслужване предимство е намаленият брой и
по-ниската цена на елементите, а типичен пример за

Фиг. 2.

а
б

приложението им е за източници MR16.
Осветлението в новопроизвежданите автомобили
вече почти изцяло е с LED, тъй като през последните
години бяха преодолени някои затруднения при ползването им във фаровете и за него се ползва съществуващата нисковолтова постояннотокова мрежа. Постепенно,
макар и не особено бързо, се разширяват приложенията
на нисковолтовите постояннотокови мрежи в индустрията и бита – към добре известните за сигнализация и
за осветяване на неголеми площи (Accent Lighting) започва да се прибавя и архитектурното осветление. Неголемите стойности на UIN (до 75 V) отново определят
използването на стабилизатори без галванично разделяне (освен ключови значителни са приложенията и на линейните) и липсата на PFC, но димирането е широко
застъпено и се реализира като блок на драйверите.
Драйвери според вида на изходната величина. За
осигуряване на постоянен интензитет на светлината
независимо от нежеланите промени на захранващото
напрежение и температурата е необходима неизменна
стойност на постоянния ток на LED. Тя се осигурява от
токови драйвери (Constant Current Driver, CC Driver), чието входно напрежение UIN (фиг. 2а) може да е постоянно
или променливо. За осветяване на големи площи, вкл.
разположени на различни места и съответно изискващи
голяма електрическа мощност, понякога се ползват напрежителни драйвери (Constant Voltage Driver, CV Driver),
чието неизменно постоянно напрежение Uo (фиг. 2б) се
подава на отделни токови драйвери за по-малка мощност. Третата група са драйвери с възможност за работа по двата начина (CC and CV Mode), които до определен изходен ток са токови и при надхвърлянето му автоматично се превключват в напрежителни - пример е
LD570-58 на Emerson Network Power.

Интегрални контролери
Реализацията на драйвери с дискретни мощни транзистори и ИС на контролери (Contr) обяснява основното
приложение на последните в осветителни тела с голям
интензитет на светлината, консумиращи съответно
значителен ток и работещи с класически променливотокови мрежи.
Контролери за драйвери с галванично разделяне.
Същността на свързването на контролерите се изяснява чрез опростената блокова схема на драйвер фиг. 3а.
Разделянето се осъществява от Tr, в първичната намотка на който има правоъгълни импулси с амплитуда приблизително UR, чиято модулация (най-често широчинноимпулсна, ШИМ, PWM) и честота се определят от Contr.
Токът през намотката, на който е пропорционален този
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Таблица 1. ИС на контролери за LED осветление от класически променливотокови мрежи
№

Модел

Производител

1

MB39C604

Cypress Semiconductor

2
3
4

MP4026
FL7921R
R2A20134ASP

Monolithic Power Systems
ON Semiconductor
Renesas Electronics

Фиг. 3

Модулация; (PFC) [Защити];
{Димиране}

UDD,V; (IDD,mA) [UOCP,V];
{TOPT,oC}

UG,V; (POUT,W)
[fSW,kHz]; {PF}

Раб.темп.обхват, oС
(размери, mm)

Външна PWM; (не) [UVLO,OVP,OCP,
SCP,OTP]; {да}
PWM; (да) [BOP,UVLO,OCP,OTP]; {не}
PWM; (да) [BOP,OCP,OTP]; {не}
PWM; (не) [UVLO,OVP,OCP,OTP]; {не}

9-20; (5.6) [2]; {150}

9.4;(5-50) [30-133];
{>0.9}
14.5; {>0.9}
Min 8
[10-50]

TJ= -40 +125 (5.05x3.9x1.75)

12-28; (2) [2]; {150}
10-25;( max10) [0.82}; {140}
(2.2) [0.6] ;{155}

б

а

Фиг. 2.

през LED, се фиксира от резистора
R, чието напрежение чрез вход CS постъпва в съответния блок на Contr.
Това свързване е известно като
Primary-Side-Control (PSC), а елементите D и C са токоизправител.
В зависимост от схемата на Contr
той може да има и множество допълнителни функции например защити
от негово захранващо напрежение
UDD под минимално допустимата
стойност (Brown-Out Protection) BOP,
от UIN извън определени граници (Line
Under/Overvoltage Protection) LVP или
такова само под определена стойност (Under Voltage Lock Out) UVLO,
от недопустимо голямо изходно напрежение (Output Overvoltage
Protection) OVP, от недопустимо голям ток на Т (Over-Current Protection,
Primary-Side Over-Current Protection)
OCP, от късо съединение на изхода
(Output Short-Circuit Protection) SCP (или
OSCP), замествана в някои драйвери
от защита при късо съединение на
намотка на Tr (Winding Short-Circuit
Protection) WSCP и от прегряване
(Over Temperature Protection) OTP. В
част от драйверите действието им
автоматично се възстановява след
премахване на регистрирано късо
съединение или намаляване на температурата.
Съществува значително разнообразие в схемите на контролерите,
но представа за действието им
може да се добие от опростената
структура на фиг. 3б. Същността й
е генераторът PWM Gen, от чиито
импулси чрез изходното стъпало OS
се получават необходимото напрежение и ток (често до 1А) за гейта
на транзистора Т. Чрез вход CS/ZCD
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в блоковете ОСР и ОVР генераторът
"следи" максималните стойности на
изходните ток и напрежение на драйвера, а чрез вход АС – мрежовото
напрежение. Вход UDD е за осигуряваното от драйвера захранващо напрежение, а блок UVLO позволява работата на ИС при достатъчна негова стойност.
В табл. 1 са дадени основните
характеристики и параметри на
типични ИС на описаната категория
контролери за драйвери с ползваното у нас мрежово напрежение, като
тези на редове 2 и 3 съдържат блок
за PFC, другите два са без него и
даденият на ред 1 е с външно подаване на импулси с PWM. В колона 2 е
броят на моделите в серията, част
от която е даденият. Напрежението
UDD се получава от непоказана на
фиг. 3а намотка на Tr и подобен
токоизправител на този за LED, а
IDD (или IVDD) е консумираният от
ИС ток. С UOCP е означено напрежението на вход CS/ZCD за задействане на максималнотоковата защита,
а ТОТР е температурата на кристала за задействане на защитата от
прегряване. В следващата колона са
напрежението UG за включване на
транзистора Т, препоръчваната изходна мощност (Output Power) POUT,
която контролерът заедно с подходящ транзистор може да осигури на
LED, честотата fSW на PWM импулсите и PF. От множеството неотразени в таблицата параметри ще
бъде споменат само коефициентът
на нелинейни изкривявания (Total
Harmonic Distortion) THD, чрез който
се отразяват нежелано въвежданите
нелинейни изкривявания (добре е те

TJ= -40 +125 (2.8x1.6x0.95)
TA= -40 +125 (9.9x3.9x1.5)
TA= -40 +125 (4.93x3.94x1.73)

да са под 10%) в синусоидата на LED
осветлението на променливотокови
мрежи.
Контролери за драйвери без галванично разделяне (Non-Isolated OffLine Controller). Структурата на тези
драйвери е аналогична на фиг. 3а, но
вместо Tr има бобина и за осигуряване на UDD тя е с допълнително прибавена индуктивно свързана намотка.
Пример за контролера на такъв драйвер е МР4056 на Monolithic Power
Systems (MPS). С PFC=0,97 и THD=5% е
контролерът НV98101 на Microchip,
чиито размери 2,7x1,3x0,89 mm позволяват вграждането му в LED лампи до 15 W, работещи с мрежово напрежение 196-265 V. Съществуват
контролери за реализация и на двата
вида драйвери, каквито са МР4060 на
MPS и NCL30288 на ON Semiconductor.
Контролери за нисковолтови постояннотокови мрежи. Техният относителен дял е твърде малък, а един
от характерните примери е R1580N
Series на Ricoh Electronics, съдържаща
4 модела. Те работят с UDD=3,6 V 34 V и външен PWM генератор за
димиране между 1% и 100%. Типичен
пример с приложения в индустриалното, сградно и автомобилно осветление е MAQ3203 на Microchip с UDD
= 4,5-42 V, димиране също чрез
външни импулси и размери
4,93x3,94x1,48 mm. Производителят
предлага и модела АТ9933 за UDD до
75 V с димиране 0%-100%, напрежение за LED под или над входното и
размери 4,9x3,9x1,65 mm.
Контролери за високоволтови
постояннотокови мрежи. Тези мрежи са все още със специфични приложения и затова ще бъде споменат
само контролерът НV9911 на
Microchip Technology с максимално
UDD от 250 V, възможност за димиране чрез външни импулси и размери
9,9x3,9x1,65 mm.

Драйвери за
променливотокови мрежи
Драйвери за класически променливотокови мрежи. Поради споменатия нарастващ относителен дял
на драйверите без галванично разделяне реално само те са сред новостите и съответно са отразени в табл.
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Таблица 2. Драйвери за класически променливотокови мрежи
№

Модел (разновидности)
[димиране]

Производител

UIN,V; (Eff,%) [PF]; {защити}

1

AL1676-40DS7-13 (6); [не]

Diodes

2
3

FL77905 (1); [да]
NCL30095A (1); [да]

ON Semiconductor
ON Semiconductor

4

LYT7503D (2); [да]

Power Integration

5

SMJR-N-2-24 (1); [да]

Seoul Semiconductor

85-277; (>90) {UVLO,OCP,OOP,
SCP,TFP,OTP}
90-305 [0.98]; {OTP}
[ 1]; {UVLO,OCP,OOP}
90-308;(>85) [>0.9];
{OVP,SCP,OOP,TFP,OTP}
15-400 [>0.9}; {OTP}

UD,V/ID,A; (POUT,W)
[UDD,V/IDD,mA]; {PD,mW}

ID,%;(UDS,V)
[RDSon, ]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

300-670/1-4; [8.5-18/0,17]; {800}

±3; (300-650) [2.5-12]

TA= -40 +105 (5.1x4x1.75)

200-500/0.075 [16-18/0.75]
380/0.25 [8.8-18/1]

±2

TJ= -40 +125 (5.1x4.1x1.5)
TJ= -40 +125 (8.75x4x1.65)

725/1.05-2.1; (4-22) [5.25/0.85]

±3; (725) [3.4]

TJ= -40 +150 (4.9x3.9x1.65)

(18-24) (max4330}

±5

TA= -40 +70 (13.5x13.5x1.27)

Таблица 3. Драйвери за постояннотокови мрежи
Модел

1
2
3
4
5

AL8860
MAX16832A
MPQ2489
LED6000
TPS54200

Производител

UIN,V; (ID,A)
[POUT,W]; { ID,%}

Diodes
4.5-40; (1.5) [40]; {±5}
Maxim Integrated
6.5-65; (1) {±3}
Monolithic Power Systems 6-55; (ӛ1) {±4max}
ST Microelectronics
4.5-61; (3) {±3}
Texas Instruments
4.5-28; (1.5)

IDD,mA; (fSW,kHz) [RDSon, ];
{TOTP,oC}

Димиране; (Eff,%) [защити]

5%-100%; (max97) [SCP,OOP,OTP]
10%-90%; (max98) [UVLO,TFP,OTP]
1000:1; (>95) [SCP,OOP,OTP]
Да [OCP,OTP]
Да [UVLO,SCP,OVP,OOP,OTP]

Източник: Seoul Semiconductor

№

Фиг. 4.

2. Освен вграждането на мощния
транзистор производителите се
стремят да намалят броя на външните елементи (Low BOM) и да постигнат максимално близка стойност на
отдаваната на LED мощност спрямо постъпващата от електрическата мрежа, като отношението на
двете е параметърът ефективност
(Efficacy) Eff. Освен споменатите защити в някои драйвери се ползват
още такива от липса на товар
(Output Open Protection, Open-Loop
Protection) OOP (тази липса обикновено води до недопустимо голямо изходно напрежение, поради което другото наименование на защитата е
Output Overvoltage Protection) и от
превишаване на определена температура на LED (Thermal Fold-back
Protection – TFP).
За изясняване на основните параметри на драйверите може да се
използва опростената схема на
свързването им на фиг. 4а, в която D
и S са изводите на вградения транзистор. Неговият максимален ток ID,
който реално е и ток на LED, има
нежелано относително изменение
δID. Транзисторът е с максимално
допустимо напрежение дрейн-сорс
UDS и има съпротивление в отпушено състояние RDSon. Чрез резистора
R3 на фиг. 4а се задава токът на
задействане на ОСР.
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а

б

Драйверът на ред 5 от табл. 2 е
сред малкото с вграден мост за намаляване на броя на външните елементи, което се вижда от типичната схема на свързването му на фиг.
4б и определя посоченото му в нея
наименование.
Специфичен е драйверът CL8801
на Microchip за захранване на 4 групи
LED, които могат да са разположени
на различни места. С радиатор всяка от тях има PD=13 W при UD=300
V за три от групите и 400 V за четвъртата, като токът на всяка от
тях се задава независимо от останалите чрез резистор. Драйверът
няма други външни елементи, а за
свързване към електрическата мрежа са достатъчни мост и МОV. Сред
останалите му параметри са
Eff=85%, PF>0,95, TJ= -55÷+125°C и
размери 6x6x0,9 mm.
Драйвери за нисковолтови променливотокови мрежи. Поради споменатите вече причини се предлага малък брой такива драйвери, но
те могат да работят и в постояннотокови мрежи. Характерен пример, освен дадения на ред 5 в табл.
2, е МАХ16840 на Maxim Integrated,
работещ с UIN=6,5-48 V и осигуряващ
ID=2 А. Защитите му са ООР, TFP и
ОТР, вграденият мощен транзистор
е с UDS=48 V и максимално RDSon от
0,2 Ω.

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

0.55; (250) [0.2]; {150}
TA= -40 +85 (3x2.95x0.86)
0.35; (max2000) [0.45]; {165} TA= -40 +125 (5x4x1.58)
max1; (max600)
TJ= -40 +125 (3x3x1)
2.4; (250-1500) [0.25]; {170}
TJ= -40 +150 (5x4.4x1)
(600) [0.15]; {160}
TJ= -40 +125 (2.9x1.6x1)

Драйвери за
постояннотокови мрежи
Предлаганите на пазара драйвери
са реално само за нисковолтови мрежи. Използват се в осветлението на
жилищни, индустриални и търговски помещения, за архитектурно и
аварийно (Emergency Lighting) осветление, такова, осигурявано чрез
Етернет (PoE Power Lighting), за реализацията на прибори с повече от
един изход за LED (External Driver with
Multiple Channels), за индикаторни
табла (Indicator Lighting, Sign Lighting), подсветка (LED Backlighting),
както и в автомобили. Последното
не се отнася за всички драйвери, а
само за тези, в чиято документация е отбелязано това приложение.
Освен това по принцип неизменният ток от драйверите може да се
подава и на други видове товари, но
това изисква внимателна оценка на
техните особености, например
създаването при работата им на
токови импулси или пулсации на
тока (Current Ripple) - максимално
допустимите се дават в някои от
каталозите на драйвери.
Поради неголемите UDD драйверите съдържат (с малки изключения)
понижаващи ключови стабилизатори
и такива са дадените в табл. 3.
Съществуват и драйвери (например
дадения на ред 4 от табл. 3), които
позволяват да бъдат свързвани и
като понижаващо-повишаващи (buckboost) и повишаващи (boost) със съответното описание на схемите в каталога им. Същността на структурата на драйвери с понижаващи стабилизатори и свързването на техните основни външни елементи са показани на фиг. 5.
Блокът СМ следи чрез RS тока I D
на LED и заедно с Contr и мощния
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Таблица 4. Драйвери за автомобили
№

Модел

Производител

UIN,V; (ID,A) [POUT,W]; { ID,%}

UOUT,V; (димиране) [защити]

1
2
3
4

BCR421UWQ
MPM6010
NCV7683
TPS92515HV

Diodes
Monolithic Power Systems
ON Semiconductor
Texas Instruments

max40; (0.35) {10}
4-36; (1.5)
max 40; (8x0.1) {±4}
5.5-65; (2)

max 40; (не)
(не) {SCP,OCP,OOP,OTP}
(да) {OOP,OTP}
(10000:1) [OTP]

Фиг. 5.

транзистор Т осигурява неговата
желана неизменна стойност. Димирането се осъществява от блока
PWM/Dimm чрез сигнал (постоянно
напрежение, правоъгълни импулси с
PWM или и двете в зависимост от
модела на драйвера) на вход CNTR,
който може да има и други функции,
например рязко или плавно включване на осветлението. Блокът ОТР е
за температурна защита, а L и D са
елементи на стабилизатора. Честотата fSW на импулсите на стабилизатора се ползва при изчисляването
на индуктивността на L, а в каталозите се дава препоръчваната й
стойност и/или допустимите й
граници. Съпротивлението RDSon е
на вградения Т. Полезно е да се има
предвид, че често се предлагат два
или повече корпуса на драйверите с
различна стойност на тока ID.

Контролери и
драйвери за автомобилни
приложения
Независимо от ползването в автомобилите на постояннотокови
мрежи реализацията на LED осветлението в тях има някои специфични
особености.
Контролери. Практически непознатите в класическите постояннотокови мрежи ИС на контролерите
имат своето съществено място в
автомобилите, независимо от помалкия им относителен дял спрямо
тези на драйверите. Един от характерните примери е LT3952Н на
Analog Devices с UIN=3-46 V, но осигуряващ за LED изходно напрежение

22

UOUT до 60 V при обхват на димиране
4000:1. При прекъсване на веригата
на LED контролерът
преминава в режим на
стабилизатор на напрежение, което действие е известно
като Constant-Current
and Constant-Voltage
Regulation. Праговете
на защитите се програмират чрез външни резистори, работният температурен
обхват е TJ= -40÷ +150°C и размерите са 9,7x4,4x1,15 mm. Контролерът
ALED6001 на ST Microelectronics позволява реализация на различни схеми на ключови стабилизатори, работи с UIN=5,5-36 V и също има UOUT до
60 V. Притежава вграден линеен стабилизатор за блока за захранване на
външния мощен транзистор, стойността на fSW се задава между 100
kHz и 1 MHz също чрез външен резистор, температурният обхват е
както на предния контролер, а размерите са 5x4,4x1 mm.
Драйвери. Сред спецификите им
са използването в някои модели на
линейни стабилизатори за IOUT (дадените на редове 1 и 3 от табл. 4),
още по-подчертаният стремеж за
намаляване на броя на външните елементи (драйверът на ред 2 е с вградена бобина и 2 кондензатора и ползва само 4 външни елемента) и споменатото програмиране на праговете на защитите. Съществуват и
множество приложения на контролерите и драйверите извън автомобилите, отбелязвани задължително
в документацията им. Сред основните са за осветление в авиацията
(Avionic Lighting), морски съдове
(Marine Lighting), селскостопански
машини (Agriculture Lighting), за декоративно осветление, индикаторни
табла и подсветка на дисплеи. Специфично, но не маловажно приложение е вграждането на драйверите в
постояннотокови стабилизатори
на напрежение, където се изисква
прецизно ограничаване на максималния ток.

IDD,mA; (fSW,kHz)
[RDSon, ]; {TOTP,oC}

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

TJ= -55 +150 (3x1.6x1.1)
0.6; (2200) [0.085]; {170} TJ= -40 +125 (5x3x1.6)
6 {175}
TJ= -40 +150 (8.6x6x1.65)
0.85 [0.29]; {175}
TA= -40 +125 (3x3x1)

В табл. 3 са основните параметри на типични драйвери за автомобили, като UOUT е максималното
подавано на LED напрежение, което
може да е по-голямо от UIN. Особеност на драйвера на ред 1 е много
простата му схема и биполярния Т.
Този на ред 3 е с 8 изхода и възможност за последователното им активиране с основно предназначение за
мигащи светлини (Blinking Lighting)
и задно осветление с променящ се
интензитет (Tail Illumination).

Модули на драйвери
За тях се използва наименованието LED Module Driver, а в зависимост
от UIN съществуват модули за класически променливотокови и за нисковолтови постояннотокови мрежи, като част от първите могат
да работят и във високоволтови постояннотокови мрежи. Масова практика е да се създават серии от модули, моделите в които имат различия в част от параметрите си.
Броят на моделите в серията е даден в колона 2 на таблици 5 и 6. По
принцип модулите трябва да имат
само вход за UIN и изход за LED, но
повечето са с допълнителни изводи,
главно за задаване на стойността
или стойностите на някои от параметрите.
Пример е свързването на модула
от ред 1 на табл. 5, дадено на фиг.
6, с два допълнителни извода за потенциометър за димиране. Изводите на модула са букси и всеки от
свързващите проводници към тях е
с определен цвят. Обикновено модулите са с кутия и отвори за закрепване например в осветително
тяло, но има и с открити елементи върху печатната им платка (даденият на ред 1 в табл. 5). Масова
практика, особено в драйверите за
класически променливотокови мрежи, е наличието на набор от модели главно с различни UIN , но и с различаващи се IOUT, начини на димиране и някои други параметри. В колона 2 на таблици 5 и 6 е дадено означението на един от моделите в
серията и броят им.
Драйвери за класически променливотокови мрежи. В каталозите
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Таблица 5. Модули на драйвери за класически променливотокови мрежи
№

Модел (брой модули в
серията)

Производител

1

AMEOR30-5070AZ (5)

Aimtec

UINAC,V; (UINDC,V) [Eff,%];
{защити}

UOUT,V/IOUT,A (POUT,W);
[ IOUT,%] {димиране}

PF;(fSW,kHz)
[MTBF,hrs]

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

36-50/0.7; (35); [±3]
{0-10Vdc, PWM}
Max40/0.9 {DALI+Touch}
7.5-54/0.15-1.05; (18) [±3];
{DALI/Touch 1-100%}
18-36/1.4; (50) [±5]; {не}
2.5-15/0.7 (3):[±10]
194/0.116; (24) [±5]; {не}

0.97;(130)
[>400 000]
0.95 [50 000]

TA= -40 +80 (148x50x33); [220]

0.95 [50 000]

TA= -20 +50 (95x30); [100]

2 LMD300-0040-C900-8030000; (4)

Cree

90-277; (130-390) [86];
{SCP,OCP,OTP}
90-264 [85]

3 OTiDALI 15/220…240/1AOLT2 (7)

OSRAM

198-264; (176-276)

4
5
6

OTe50/220-240/1A4 CS (9)
RACD03-700 (3)
SMJR-M-230-11 (5)

OSRAM
198-264; (не)
RECOM Lighting
90-264; (не); [62] {SCP,OVP,OTP}
Seoul Semiconductor
230 [85]; {OTP}

TA= 0 +70 (90x90x37.5); [195]

0.95 (50 000)
TA= -20 +50 (103x29.5); [183]
(66) [>20 000] TA= -20 +40 (38.1x29.6x23.1); [45]
>0.9
TA= -20 +60 (38x28x20.5)

Таблица 6. Модули на драйвери за постояннотокови мрежи

1
2

Модел (брой модули
в серията)

Производител

UIN,V; (Eff,%) [защити]

UOUT,V/IOUT,A
(POUT,W);[ IOUT,%]

AMLD-36200IZ (16)
WLMDU9456001JT (1)

Aimtec
Wuerth Elektronik

5-36; (95) [SCP,OOP]
4.5-60; (max95) [UVLO,SCP]

2-32/2 [±2]
4.5-60/.045 (270;[±3.5]

Източник: Aimtec

Фиг. 6.

обикновено се означават като AC-DC
LED Driver, а работещите и с постояннотокови мрежи – с AC-DC/DC-DC
LED Driver. Значението на основните
им параметри е както при съответ-
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fSW,kHz (димиране)

Раб.темп.обхват, С
(размери,mm); [тегло,g]

260 (PWM-10Ӟ90%, DC-0 100%) TA= -40 +70 (31.8x20.3x10.2); [12]
800 (PWM,DC)
TA= -40 +85 (13.8x10.2x4.57)

ните ИС, но съществени са прибавяните време за безотказна работа
(MTBF) и теглото. При избора на
подходящ за дадено приложение модул е добре да се има предвид съответствието на параметрите му със
съществуващите стандарти. Съществен е и начинът на димиране –
една от възможностите в част от
модулите е чрез интерфейса DALI и/
или сензорни бутони.
В табл. 5 са основните параметри на типични модули, като този на
ред 5 работи като стабилизатор на
напрежение при ток под дадения, до-

като модулът на ред 6 (наречен Micro
Driver) не изисква никакви външни
елементи.
Драйвери за нисковолтови постояннотокови мрежи. Реално се
предлагат драйвери само на вътрешни и външни нисковолтови мрежи, а
действието и параметрите им са
аналогични на съответните ИС. Два
примера са дадени в табл. 6, като
този на ред 2 изисква само един
външен кондензатор, но за задаване
на IOUT над фабрично установения от
350 mA е необходим допълнителен
резистор.
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Инфрачервени
термометри
П

ри избора на термометър е
важно да са известни размерът на
скалата или на корпуса и температурният обхват. За да се осигури безопасност и точност, трябва да се
има предвид също и каква е измерваната среда и в какви работни условия ще се ползва термометърът.
Неправилното използване може да
повреди уреда, да доведе до дефектиране и др.
Познаването на работните условия и характеристиките на измерваната среда, на които ще бъде подложен термометърът, е от съществено значение. Това ще определи какъв
вид термометър ще бъде най-подходящ за конкретния случай и дали ще
е необходимо да се изработва защитна тръба, в която той да се постави. Трябва да се отчетат и факторите, които могат да доведат до
грешки при измерването на температурата: топлопроводимост, конвекция, излъчване, време за реакция,
шумове, проблеми със заземяване и
окъсявания (особено при метални
повърхности).
До неотдавна безконтактните
инфрачервени термометри се смятаха за уреди, които се ползват само
от специалисти. Днес обаче те са
широко разпространени. Работещи-
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те в сферата на медицината, ОВК
инженерите и дори работниците в
автосервизи ги ползват, както и
огромен брой специалисти в други
области.

Работен принцип
Този вид термометри работят
чрез отразяване на инфрачервен лъч
от повърхността на обекта и измерване на температурната разлика.
Голямото предимство на тези уреди е това, че не се налага осъществяването на контакт с обекта, чиято
температура се измерва. Потенциален недостатък е това, че измерват
само температурата на повърхността.
Два фактора оказват значително влияние върху точността на измерването. Първият е известен
като съотношението между разстоянието до измерваната площ и
диаметъра на тази площ (разстояние/диаметър – Р/Д). Например
съотношение Р/Д = 12:1 означава,
че уредът може от 12 см да измери
температурата на площ с диаметър 1 см. При отдалечаване площта, чиято температура се измерва,
също се увеличава (и в общия случай
измерването става по-неточно).
При приближаване на по-близко разстояние обаче точността не се
подобрява. В този смисъл съотноше-

нието Р/Д може да се разглежда
като оптималното разстояние, от
което да се прави измерването.
Вторият фактор е коефициентът
на чернота (наричан още и коефициент на излъчване) на телата. Всички
твърди и течни обекти отразяват
светлината в различна степен. Тъй
като инфрачервените термометри
пускат лъч към обекта, отчитането
ще зависи от това каква част от
енергията на този лъч ще се погълне
и каква част ще се отрази. При много лъскави обекти отчетените показания могат да бъдат със значителни отклонения. Добрите инфрачервени термометри могат да се
настроят така, че да компенсират
този ефект, но не всички имат тази
функция. Ако се измерва температурата на двигатели или на изходите
на ОВК система, това може да не е
толкова важно. Но ако се измерва
температурата на обекти с
повърхност, която е с висока отражателна способност, такава компенсация е от ключово значение.

Приложение
Някои от най-разпространените
случаи, в които такива термометри се ползват, са: когато обектът,
чиято температура трябва да се измери, се движи; когато обектът се
намира в среда на силно електромаг-
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нитно поле, например при индукционно нагряване; когато обектът се намира във вакуум или в друга среда с
контролирана атмосфера; или в системи, в които се изисква бързо време за реакция, точно измерване на
повърхностната температура. Те
намират приложение и тогава, когато температурата на обекта е такава, че не се препоръчва ползването на контактни датчици, когато
допирът с контактен датчик, би увредил обекта или самия датчик, или
пък би довел до значителен температурен градиент на повърхността
на обекта.
Инфрачервените термометри
могат да се ползват в най-разнообразни области, в които е необходимо да се следи температурата.
Сред примерите са: засичане на облаци при дистанционно управление
на наблюденията с телескоп; проверка на механично и електрическо
оборудване за места с повишена
температура; отчитане на температурата в нагреватели и пещи; за
целите на калибрирането и управлението по температурни стойности; отчитане на особено горещи
огнища при борбата с пожари; следене на състоянието на материали,
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които в рамките на технологичния
процес се подлагат на нагряване или
охлаждане; измерване на температурата във и около вулкани; измерване температурата на пациенти
в болница без контакт с тях и т. н.
Съществуват много видове устройства за измерване на температурата посредством инфрачервеното
излъчване както преносими и ръчни,
така и монтирани на неподвижни
установки.

Видове инфрачервени
термометри
Най-разпространените инфрачервени термометри са точковите,
наречени още инфрачервени пирометри, които измерват температурата на една окръжност от
повърхността. Те обикновено насочват видим лъч, който се вижда като
червена точка в центъра на кръговата зона, чиято температура се измерва. Червената точка е просто
индикатор за зоната, но няма нищо
общо с измерването. Реалният размер на измерваната зона и ъгълът,
под който може да се измерва, се
различават при отделните уреди, а
зоната не се ограничава само до
видимата точка.

Съществуват и уреди със сходни
функции, които строго погледнато
не са термометри, например системи за инфрачервено сканиране и термовизионни камери. Системите за
инфрачервено сканиране обхождат
по-голяма площ посредством точков
термометър, насочен към въртящо
се огледало. Тези системи се използват широко в конвейерни производства и в производствата на листови и рулонни материали – например
при излизането от пещта на плоско
стъкло или листова ламарина, при
производството на текстил и хартия.
Термовизионните камери по същество представляват инфрачервени
термометри, които измерват температурата в множество точки, покриващи сравнително голяма площ. В
резултат се получава двумерно изображение, наречено термограма – всяка нейна точка съответства по цвят
на определена стойност на температурата. Тази технология изисква процесори с по-голяма изчислителна мощност и повече програмно осигуряване
в сравнение с точковите или сканиращите термометри и се използва
за мониторинг на големи площи. Сред
типичните приложения на термови-
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зионните камери са: зоново наблюдение за военни цели или за целите на
сигурността; инспекция и проследяване на качеството на технологични
процеси; следене за появата на горещи и студени места върху оборудване или в затворени пространства за
целите на безопасността и ефективната поддръжка.

Предимства при
използването на инфрачервени термометри
Инфрачервената технология не е
ново явление – използва се в производството и при редица изследвания
в течение на десетилетия, но иновациите в областта доведоха до намаляване на цените и увеличаване на
надеждността. Тези фактори станаха причина за появата на безконтак-
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тни инфрачервени датчици, вградени в измервателни уреди с по-малки
размери.
Някои от най-големите предимства на инфрачервените термометри са:
l добро бързодействие (от порядъка на ms) – спестява се време, което
дава възможност да се направят
повече измервания и да се съберат
повече данни;
l по-лесно се измерва температурата на подвижни обекти (напр. на
такива върху поточна линия);
l може да се измерва температурата на опасни обекти или на такива,
които са на физически недостъпни
места (оборудване под високо напрежение, при голямо разстояние до
обекта);
l не е проблем да се измерват дос-

та високи температури (над
1300°C). В такива случаи не могат
да се използват контактни термометри, или ако могат, експлоатационният им живот не е много дълъг;
l няма смущаващи влияния върху обекта на измерването – той не губи
енергия. Например при материали с
недобра топлопроводимост, като
пластмаса или дърво, измерванията
са изключително точни – измерените стойности на температурата не
се отклоняват от реалните за разлика от случаите, в които се ползват
контактни термометри;
l няма риск от замърсяване и механични следи върху повърхността на
обекта. Боядисаните повърхности
например не се надраскват. Може да
се измери и температурата на меки
повърхности.
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Особености при
избора на
сервозадвижвания
С

ервосистемите с електродвигатели предоставят невероятни
скорости, нива на точност и гъвкавост в автоматизираното оборудване. За съжаление, изборът на грешната сервосистема може да доведе
до трудности в настройката, недостатъчна точност или занижена
производителност. Има много фактори, които трябва да бъдат взети
предвид при избора на правилното
сервозадвижване. На първо място
трябва да бъде отчетено конкретното приложение - например за CNC
машини, манипулатори или пакетиращи машини, което ще определи
необходимата функционалност на
системата.
Правилното оразмеряване на двигателите в система за кинематично
и динамично управление е по-сложно
от оразмеряването на АС асинхронни двигатели. Това е така, защото
под внимание се вземат не само уско-
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рението, отрицателното ускорение
и работният въртящ момент, но
също така и възможността на серводвигателя да контролира стриктно скоростта на товара, позицията
му или въртящия момент. Това означава, че измерванията на пиковите
стойности на въртящия момент
трябва да бъдат изчислени, обикновено по време на ускорението или отрицателното ускорение, заедно с работния/нормалния въртящ момент.
Също така трябва да се изчисли инерцията на системата (съпротивлението на товара при промяна на скоростта), за да може двигателят/задвижването да управлява товара.
Постоянният въртящ момент на
двигателя представлява възможността му да достига номиналния
въртящ момент и скорост, без да
прегрее. Импулсният въртящ момент дава информация за мощността на двигателя за кратък период от
време въз основа на настоящия капацитет на задвижването и на двига-

теля. Импулсният (или пиков) въртящ
момент на двигателя може да бъде
доста по-висок от номиналния му,
като затова сервосистемите се
проектират така, че да могат да
работят в рамките на този пиков
въртящ момент при ускорение или
отрицателно ускорение на товара.
Други важни характеристики на
електродвигателя, на които трябва
да се обърне внимание, са електрическата времеконстанта, която е отношението на индуктивността към
активното му съпротивление, и електромеханичната времеконстанта,
която е мярка за бързодействието на
серводвигателите. Тя отчита времето, за което двигателят се развърта
до скорост, равна на скоростта на
празен ход при нулев съпротивителен
момент, като развива въртящ момент, равен на пусковия.

Оразмеряване
Правилното оразмеряване на серводвигателя изисква товарът да е
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известен. Това е от значение и за
изчисляване на инерцията. Най-общо
казано, важната цифра е инерционният коефициент, който е съотношение между инерцията на товара и
инерцията на двигателя.
Инерцията на двигателя може да
се вземе от спецификациите на производителя, но изчисляването на инерционния момент на товара е малко
по-трудно. Реално всеки компонент,
който се движи от двигателя, допринася за общата инерция на товара.
Това включва не само самия товар, а
и всякакви други механични компоненти на предавателната система,
като съединителни елементи, ходови винтове, направляващи и др.
Друг важен фактор е скоростта.
Тук трябва да се знае на какво разстояние и с каква скорост трябва да
се придвижи товарът. Познаването
на инерционния коефициент, както и
на профила на ускорение и спиране на
самата система, може да бъде от
помощ на този етап. Определянето
на профила на движение и на коефициента на инерция помага да се изчислят необходимата скорост, ускорение и въртящ момент.
Когато товарът и скоростта са
вече известни, следва да бъдат изчислени стойностите на необходимия въртящ момент. Това може да
се осъществи по кривата въртящ
момент-скорост на двигателя. Трябва да се направят изчисления за определяне на необходимия непрекъснат въртящ момент, пиковия
въртящ момент и максималната
скорост на двигателя. Изискваният
непрекъснат въртящ момент трябва да се намира в определените за
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това граници в кривата въртящ
момент-скорост на системата. Необходимият пиков въртящ момент
също трябва да е в определените
граници за прекъсната работа на
сервосистемата, отбелязани на кривата въртящ момент-скорост на
двигателя.
Изчисленията за правилното оразмеряване на серводвигателя са сложни, но съществуват много софтуерни програми, които правят процеса
на избор по-лесен. Оразмеряващият
софтуер може да помогне и при изчисляването на несъответствието
между инерциите на товара и двигателя. Основно правило от практиката е това несъответствие да бъде
по-малко от 10:1 (инерция на товара:инерция на двигателя). Много сервосистеми могат да се справят с
несъответствие, което е много поголямо от 10:1, но обикновено подобреното управление и реакция на
системата водят до намаляване на
несъответствието между инерциите до 10:1 или по-малко.

Предавки
Типоразмерът на серводвигателя
оказва пряко влияние върху останалите компоненти на сервосистемата, и затова правилното му оразмеряване е от критично значение. Ако
серводвигателят е прекалено голям,
ще има нужда от по-голям усилвател,
отколкото е необходим за по-малък
двигател. Това води до значително
завишени разходи за оборудване, както и до потребление на по-големи
количества енергия.
Обикновено серводвигателите
развиват скорости от порядъка на

3000 до 5000 об./мин., като в много приложения двигателят е комбиниран с предавателен механизъм, за
да се увеличи изходящият въртящ
момент. Предавателният механизъм повишава въртящия момент
с предавателното си отношение,
което означава, че една система
от трансмисионни колела с отношение 3:1 ще увеличи въртящия
момент три пъти (пренебрегвайки
енергийните загуби). Предавателната система също така ще понижи коефициента на инерционно
несъответствие с корен квадратен от предавателното отношение, т. е. една предавателна система с отношение 10:1 ще намали
инерцията на товара 100 пъти.
Обикновено предавателните системи позволяват успешната експлоатация на двигателите, което
компенсира в голяма степен разходите за закупуването им. В много
приложения добавянето на предавателна кутия (или някакъв вид предавка) може да осигури възможност
за ползване не само на по-малък
двигател, но и на по-малко задвижване. Смаляването на двигателя и
задвижването понякога може да
компенсира повишените разходи за
допълнителната предавателна система, особено по отношение на
оперативните разходи.

Свързване на товара
Трябва да се прецени дали двигателят да бъде директно куплиран
или не. Има клас сервосистеми, които позволяват товарът да бъде
директно свързан към ротора на
двигателя. По този начин и при нис-
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електроапаратура
ки стойности на ускорение и отрицателно ускорение могат да се постигнат инерционни коефициенти
от 100:1 и по-високи. Оразмеряващият софтуер, предоставен от производителя, е най-добрият избор за симулиране на проектните критерии,
за да бъде сигурно, че инерциите в
системата са в необходимите граници.

Оползотворяване на
рекуперативната енергия
Друг важен момент в много приложения е възможността на сервосистемата да оползотворява рекуперативната енергия, създавана от
двигателя и от товара. Тази функция се поема от усилвателя на сервосистемата. Когато въртящият
момент на двигателя се прилага в
една посока, а роторът се движи в
противоположната посока, двигателят ще произведе рекуперативна
енергия, която ще се подаде обратно към усилвателя.
Подаването на енергия към намотката на двигателя ще създаде магнитно поле, което ще накара ротора с
постоянни магнити да се върти. По
подобен начин, когато роторът на
двигателя се върти, постоянните
магнити ще индуцират енергия в намотките. Тази рекуперативна енергия
се оползотворява от задвижването по
много начини. Някои по-малки задвижвания използват шинните кондензатори за абсорбиране на тази енергия,
докато по-големите задвижвания разполагат с вътрешни резистори, чрез
които енергията се разсейва като
топлина. Обикновено оразмеряващият
софтуер от производителя дава отчет за нуждата от оползотворяване
на рекуперативната енергия.

Рекуперативна енергия в
активното захранване
По-големите системи разполагат
с преобразуватели, които позволяват
връщането на енергията към захранващата линия. Количеството рекуперативна енергия, която задвижването може да поеме, е друг момент,
който да се вземе предвид при проектиране на допустимото несъответствие между инерциите на двигателя и товара при избор на сервосистема.
Често срещана практика е външното свързване на силови резистори към усилвателя при работа със
системи, произвеждащи големи количества рекуперативна енергия. Тези
системи обикновено са вертикални
в случаи, когато гравитацията играе
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роля и при бързо отрицателно ускорение на големи инерционни натоварвания. Освен рекуперативния капацитет, усилвателят трябва да може
да подава правилното напрежение и
ток към двигателя, за да може да се
постигнат необходимата скорост и
въртящ момент. Определянето на
енергийните потребности на двигателя и усилвателя е само началният
етап.

Изисквания за системата
за управление
Изискванията за управление също
трябва да бъдат взети под внимание. По дефиниция сервосистемата
винаги има устройство за обратна
връзка. В днешни дни това обикновено е енкодер с висока резолюция или
датчик за позиция. Енкодерите, от
своя страна, се класифицират като
абсолютни и инкрементални.
Важно е устройството за обратна връзка да има необходимата резолюция за повторяемост и точност,
съответстващи на изискваните
толеранси в позиционирането. Освен
това усилвателят трябва да бъде и
съвместим с вида на сигнала, подаван от устройството за обратна
връзка.

Точност на позициониране
Енкодерите обикновено използват
серия от импулси на два канала, за да
подадат към усилвателя информация
за позицията, скоростта и посоката.
Поради увеличаване резолюцията на
тези енкодери някои производители
ползват серийни устройства, които
изпращат пакетите информация по
различен начин. Серийните енкодери
могат да предадат сигнали с по-голяма резолюция, които съдържат значително по-малко шум, както и допълнителна информация. Тази допълнителна информация може да включва
температура на двигателя, както и
информация за типа му (например
продуктов номер).
В сервосистеми, където двигателят и усилвателят (мощното стъпало) са от един и същи производител,
възможността на устройствата за
обратна връзка да идентифицират
двигателя спрямо усилвателя (чрез
продуктовия му номер), позволява
настройката на вътрешни параметри с цел оптимална работа на системата и автоматична защита на
двигателя.

Комуникационна
свързаност
При наличието на съвместимост

между двигател и усилвател, както
и устройство за обратна връзка с
необходимата за съответното приложение резолюция, е време да се
избере управляващият сигнал между усилвателя и контролера на движението. За едноосни приложения е
обичайно контролерът да е вграден
в усилвателя или да е прикачен на
неговата странична повърхност.
Някои от тези приложения са интегрирани в големи системи за управление. Така един програмируем контролер (PLC, PAC) може да се използва за управление на цялата линия и
за комуникация със задвижванията
по отделните оси посредством цифрови входове/изходи (I/O) или комуникационен протокол като EtherNet/
IP или ModbusTCP/IP.

Избор на интерфейс
на системата за
управление
В многоосни системи контролерът обикновено е отделен. Традиционно управляващият сигнал от
контролера е бил +/-10 V, с който се
е управлявал или въртящият момент, или скоростта. Днес повечето производители предоставят
мрежови решения. За тези мрежови
варианти се изисква по-малко опроводяване, като те могат да се справят с обратна връзка с по-голяма
разделителна способност и събират
повече информация за диагностициране от усилвателя. Предлагат се
много варианти, като всеки един от
тях има своите предимства и недостатъци.

Избор на мрежа за
управление на
задвижванията
Много от по-новите мрежи са
основани на Ethernet хардуер и се
възползват от все по-нарастващата
скорост и все по-ниските цени. Във
всеки случай, самото наличие на конектор RJ-45 на усилвателя не означава, че той е съвместим с дадения
контролер или с останалата част
от мрежата. Протоколите в тези
мрежи определят съвместимостта.
EtherCat, Mechatrolink III и Powerlink са
едни от най-бързите Ethernet-базирани мрежи, подходящи за управление
на движение. Сервосистемите с мрежово управление обикновено предоставят на други Ethernet портове
обикновени индустриални протоколи
като Modbus TCP/IP и EtherNet/IP за
изпращане на диагностична и производствена информация към мрежите
за управление.
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Съвременни SCADA
системи
S

CADA системите представляват съвкупност от програмни и апаратни средства, които дават
възможност за локално или отдалечено управление параметрите на автоматизирани технологични процеси в редица промишлени отрасли. Основна функция на тези решения е програмното осигуряване на системите
за автоматизация в процесните индустрии. Съвременните SCADA
платформи позволяват още комплексен мониторинг, събиране и обработка на данни в реално време, както и
запис на събития под формата на
логове.
SCADA системите могат директно да комуникират и взаимодействат с различни полеви устройства като сензори, клапани, помпи,
мотори, задвижвания и т. н., посредством интерфейс човек-машина
(HMI). Модерните решения за надзорен контрол и събиране на данни са
се превърнали в интегрална част от
дейността на промишлените предприятия. Те ги подпомагат в прехода към подобрена оперативна ефективност, по-интелигентно управление на процесните съоръжения и усъвършенствана комуникация между
полевото оборудване и контролните
системи в ерата на Industry 4.0 и IoT
технологиите.

Структура, функции и
приложения
Базовата йерархична структура
на SCADA системите включва четири отделни нива със ясно разпределени функции: полево оборудване;
програмируеми логически контролери (PLC) и/ли отдалечени терминални възли (Remote Terminal Units –
RTUs); комуникационна мрежа и
SCADA софтуер. PLC и RTU са микрокомпютри, които комуникират с
множество обекти, например про-
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цесно оборудване, HMI, сензори и
крайни устройства, а след това насочват информацията за тях към
настолни компютри или персонални
мобилни устройства, на които е инсталиран и работи SCADA софтуерът. Той обработва, разпределя и
визуализира необходимите данни,
помагайки на операторите на процесните съоръжения и полевото оборудване, както и на управленския
персонал, да вземат информирани
решения.
Основната функция на SCADA системите е получаването на данни от
отдалечени устройства (вентили,
помпи, предаватели и т. н.) и осигуряване на възможности за цялостен
контрол на системата от разстояние посредством софтуерна SCADA
платформа. Тя обезпечава и локален
контрол на процесите, така че полевите устройства да се включват и
изключват в подходящото време,
допълвайки стратегията за отдалечено управление, събиране на данни и
регистриране на различни събития.
Съвременните софтуерни SCADA
платформи разполагат с графични
интерфейси, опции за задаване на
аларми и изпращане на известия до
потребителите, комплексни инструменти за съхраняване, обработка и
анализ на данни в реално време, включително идентифициране на тенденции в исторически план и т. н.
SCADA системите са приложими
в много различни отрасли и типове
организации поради разнообразието
от решения, предлагани на пазара –
от малки като мащаб и опростени
конфигурации до гигантски сложни
инсталации, управляващи устройства и съоръжения, разположени на
стотици или дори хиляди квадратни
километри. На SCADA платформи е
базирано управлението на технологични процеси в голяма част от предприятията в сферата на електроснабдяването и енергетиката, газо-

и нефтодобива, ВиК сектора, хранително-вкусовата и химическата промишленост, транспорта, телекомуникациите, рециклиращата индустрия и др.

Еволюция на
технологиите в областта
Първата вълна SCADA платформи
стартира във времената на големите (mainframe) компютри, когато
мрежовите архитектури все още не
съществуват, а системите за надзорен контрол и събиране на данни
функционират самостоятелно (днес
това поколение системи се нарича
„монолитно“). През 80-те и 90-те
години на XX в. технологията
продължава да се развива благодарение на все по-компактните компютърни системи, пионерските LAN мрежи и PC-базирания HMI софтуер. Скоро SCADA платформите получават
възможност да се свързват с други
подобни системи. Много от LAN
протоколите, използвани в такива
системи, са със затворен код, което
дава на големите производители
сравнително монополен контрол
върху оптимизацията на технологиите за трансфер на данни. Този факт
обаче възпрепятства SCADA системите от един производител да комуникират с продукти, произведени
от други компании. Това поколение
решения е известно като разпределени SCADA системи.
През 90-те години и първото десетилетие на новия век, на базата
на разпределения системен модел,
SCADA системите правят сериозен
завой в развитието си, възприемайки отворена системна архитектура
и универсални комуникационни протоколи. Това поколение платформи,
известни като мрежово свързани
SCADA системи, се възползва от
предимствата на комуникационни
технологии като Ethernet и позволява на индустриалните предприятия
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да включват много повече полеви
устройства в мрежовата инфраструктура.
И докато SCADA системите изживяват бурно технологично развитие, много промишлени предприятия продължават да изпитват проблеми, свързани с достъпа до индустриални данни на ниво предприятие.
В края на 90-те години на миналия
век и началото на новия, технологичният бум ускори развитието на
персоналните компютри и IT системите. Наред с това SQL (Structured
query language) базите данни се
превърнаха в стандарт в IT архитектурата, но не бяха възприети от
разработчиците на SCADA решения.
Това доведе до своеобразен разрив
между контролните технологии, IT
системите и SCADA платформите,
който предопредели съдбата на
SCADA решенията – да останат на
едно и също технологично ниво в
продължение на години. Традиционните SCADA системи все още използват фирмени технологии със затворен код за събиране, обработка и
архивиране на данни. Дали това е т.
нар. data historian технология, конектор за данни или други средства за
трансфер на информация, платформите от конвенционален тип
продължават да се предлагат на
сравнително висока цена и да са доста сложни за имплементиране.
Съвременните SCADA системи правят опит да преодолеят тези предизвикателства с помощта на найдоброто от модерните контролни
и IT технологии.
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Особености на съвременните SCADA платформи
Съвременните SCADA системи
правят възможен достъпът до данни за работата на процесните съоръжения в реално време от всяка точка на света. Тези модерни платформи разполагат с възможности за
бърз развой на приложения, което
позволява на потребителите лесно
да проектират и разработват различни приложни програми, дори без
задълбочени познания в сферата на
софтуерния дизайн. Въвеждането на
съвременни IT стандарти, практики
и технологии, като SQL и уеб-базирани приложения, в SCADA софтуера
оптимизира ефективността, сигурността, производителността и надеждността на SCADA системите.
Софтуерните платформи, които разполагат със SQL бази данни, осигуряват редица предимства на потребителите в сравнение с морално остарелите конвенционални SCADA системи, включително лесната интеграция
в съществуващи MES (manufacturing
execution system) и ERP (enterprise
resource planning) системи за изпълнение на производството и ресурсно
планиране, позволяващ и унифициран
поток данни из цялото предприятие.
Информацията от SCADA системата
в исторически план също може да
бъде съхранявана в SQL бази данни,
което прави по-лесен анализът на
данни посредством идентифициране
на тенденции.
Всеки от гореописаните етапи в
развитието на SCADA се характеризира с инкорпорирането на най-съвре-

менните технологии към момента.
Първата е опосредствана от появата на микрокомпютрите, втората
– от разпределените контролни
технологии, третата – от експоненциалното развитие на Глобалната
мрежа и интернет приложенията.
Четвъртата фаза, случваща се
днес, се отличава с влиянието на
концепциите за Internet of Things (IoT),
индустриален Internet of Things (IIoT),
Industry 4.0 и интелигентна индустрия. Това са основни технологични
тенденции, отбелязващи развитието на четвъртата индустриална
революция и преходът през дигитализиране на производствените платформи към кибер-физични системи.
И ако третата индустриална революция поставя фокус върху автоматизацията, а CNC, SCADA, ERP и
MES системите са сред водещите
технологични иновации за този
етап, то ключови за Industry 4.0 са
иновативните производствени концепции, базирани на свързани, интегрирани, модулни, облачни и интелигентни технологии. Именно облачните изчисления са в основата на дълго
отлаганата модерна технологична
еволюция и при SCADA системите.

Хибридни SCADA/MES
системи
Възникването на комбинирани и
хибридни SCADA/MES за автоматизация на ниво предприятие е сред найзначимите стъпки напред в съвременното развитие на процесните
производства, улесняващи управлението на данни. А данните в модерната високотехнологична индустрия
са с все по-големи обеми, което налага разработването на усъвършенствани SCADA решения.
SCADA/MES хибридните системи
ще продължат да играят важна роля
в оперативното управление в реално време на интелигентни фабрики
и процесни производства на бъдещето чрез събиране, съхранение и управление на данните, опосредствано от
последните достижения в ИТ технологиите и автоматизацията, убедени са експертите. Традиционните
облачни архитектури постепенно
ще еволюират благодарение на т.
нар. Edge computing – метод за оптимизиране на изчислителни системи в облак чрез обработка на данни
в края на мрежата, в близост до източника на данните. Това ще доведе
до редуциране на количеството данни, които се съхраняват в облачните сървъри и намаляване латентно-
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автоматизация
стта на мрежата, което в крайна
сметка ще подобри и времето за
реагиране на системите в критични
приложения, очакват пазарните анализатори. Възприемането на Edge
computing стратегията ще позволи
по-масовото използване и на иновативни комуникационни стандарти
като LTE и LoRA, които правят
възможен мигновеният достъп до
данни от всяка точка на света.
Друг стратегически двигател на
еволюцията при съвременните
SCADA системи е нарастващата
нужда от колаборация между информационните и оперативни технологии. Със сливането и интегрирането
на SCADA и MES платформите в
хибридни решения, на преден план
излиза необходимостта от дефиниране и строго разпределяне на отговорностите между процесните и
информационните технологии. Хибридизацията ще конституира и ново,
споделено разбиране на концепциите
за системи „в реално време“ и „в
почти реално време“ (near-real-time).

Предимства на облачно
базираните SCADA
технологии
Сред основните предимства на
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облак-базираните SCADA системи е
повсеместната им достъпност.
Обобщение на събитията от последния час, включително справки за
скоростта на производство, ефективността на машините и оборудването, продължителността на процесните цикли и т. н., могат да
бъдат визуализирани на всяко мобилно устройство във всяка точка чрез
съответното приложение.
Друго съществено предимство на
облачно базираните системи са аналитичните инструменти, ключови в
ерата на Internet of Things технологиите. В индустриалните платформи анализът на данни е от критично
значение за покриването на стандартите за интелигентно производство. Базови аналитични функции
могат да бъдат имплементирани в
сензорите, а интелигентна функционалност – в крайните устройства,
за да е възможно отсяването на критичната информация от огромните
потоци данни, постъпващи в SCADA
системата. Алгоритмите за машинно обучение и платформите за анализ на големи обеми данни (Big data)
могат да се прилагат директно в
облачната инфраструктура, където
системата се „учи“ да взема авто-

матизирани решения без човешка
намеса на основата на съответните модели и големи бази данни. Тази
функционалност надгражда ролята
на автоматизацията в съвременните процесни системи до възможности за прогнозна поддръжка.
Сред останалите значими предимства на облачно базираните SCADA
технологии са разходната ефективност и ресурсната сигурност. Елиминирането на разходите, свързани със
закупуване и обслужване на хардуерна архитектура, значително оптимизира бюджетното планиране и изпълнение на SCADA системите в облачни платформи. Аналитичните инструменти, позволяващи превантивна поддръжка допълнително намаляват рисковете от внезапно възникване на неизправности в оперативните системи и оборудване. Авариите, свързани с физически устройства
и хардуерна инфраструктура, често
водят до необратима загуба на критични данни. При съхраняването им
в облачни сървъри обаче тези ресурси
са защитени, а достъпът до тях може
да бъде осъществен по всяко време и
от всяко място след необходимото
удостоверяване/идентифициране на
потребителя.
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Прецизност и автоматизация със
системите от висок клас на DOPAG
За да осигури на потребителите
пълна и тотална оферта в областта
на измерване, смесване и полагане на
едно- и многокомпонентни материали,
групата HILGER & KERN включва в
състава си две компании, специализирани в своя сегмент.
Едната от тях е DOPAG, производителят на високия клас системи, които се отличават с висока степен на прецизност, автоматизираност и посрещане на сложни и специфични
задачи. Metermix предлага качествени, функционални и
достъпни системи, които изпълняват задачи за смесване и полагане на едно и двукомпонентни материали в
малки и средни производства.

Смесващи и полагащи системи DOPAG
Еднокомпонентни системи за дозиране, полагане на греси и масла, силикони, полиуретани. DOPAG предлага серията Lubriline, която включва високопроизводителни барабанни помпи, компоненти за редуциране
на налягането, дебитомери и крайни изпълнителни компоненти - клапи. Барабанните помпи DOPAG са доказали високата си функционалност в централизирани системи за доставка на материали, както и в единични
станции. Осигуряват дебит до 1.2 литра / минута и
съотношение на налягането 10:1 и 30:1. Захранват еднои двукомпонентни материали като греси и масла с вискозитет NLGI0 до NLGI3.
Системи, използващи зъбни помпи, за материали с нисък до висок вискозитет (1 000 000 mPas s). Системите от серията Eldomix позволяват широк обхват
на безстепенно регулиране на съотношението смесените материали до 100:5, както и регулиране на изходящия дебит от 2 ml до 1,2 l/min. Eldomix са снабдени с
дозиращ компютър със сензорен екран, и със система
за статично смесване, включваща 2K клапа, комбинирана с полагащ статичен миксер. Подходящи са за непрекъснато полагане на материал.
Системи, използващи бутални помпи, с предварително настроено съотношение на смесване с нисък до висок вискозитет материали до (1 000 000 mPas s). Подходящи за приложения, изискващи висока прецизност и повтаряемост на процеса. Моделите от серията Variomix A/H
осигуряват дебит до 8 л/мин. Използваните полагащи
клапи улесняват процеса на смесване на материалите, с
възможност и за всмукване на последната капка.
Системи, използващи сервоздвижвания, с висока прецизност на смесване на компонентите за приложения както за непрекъснато, така и за еднократно циклично полагане. Серията Vektodis е предназначена за еднокомпонентно полагане, осигурява забележителна точност и повторяемост, като материалът може да се
полага и точково, и непрекъснато.
Серията Vektomix обхваща приложения за двукомпонентно полагане. Заради съвместимостта и модулността си, могат да бъдат използвани две отделни дозиращи системи с еднакъв или различен размер, като се
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свържат в миксиращ блок, върху който се монтира
полагащият миксер. Възможно е да се ползва и децентрализирана миксираща система.
Системи за смесване на силикони се използват предимно за производство на силиконови продукти. Серията
Silkomix осигурява висока енергийна ефективност заради
серво задвижваните бутални помпи. Отличават се със специална уплътняваща технология за обработка на абразивни носители (при приложения с добавяне на оцветители).
Динамични системи за едно и двукомпонентни
материали се предлагат от DOPAG като серия Modis.
Изцяло модулни, те са базирани на високодинамичен принцип на дозиране и осигуряват забележителна точност min.
+/- 1 %. Няма ограничение на количеството за еднократно полагане. Позволяват прецизно измерване на дебита.
Всички системи, предлагани от DOPAG, се конфигурират след детайлно обследване на материалите, подлежащи за полагане, необходимото бързодействие, дебит - всички изисквания на приложението, за постигане на оптимални резултати.
Ехнатон предлага и автоматизирани системи за
полагане от DOPAG, базирани на CNC рутери, роботи, манипулатори.
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Роботизирани металообработващи
комплекси от РАИС
Осигуряват висока производителност, абсолютна точност при изпълнение,
гарантирано качество и прецизност на изработката.

Като водещ у нас производител на металорежещи машини
с ЦПУ, РАИС е познат с иновативността си и стремежа към
внедряване на последните технологии в разработките си.
През последните години РАИС съсредоточава вниманието си върху създаването на роботизирани комплекси, което според управителя на фирмата - инж. Нишан Бъздигян,
съвсем не е новост в промишленото производство в България. "Първоначално започнахме с дооборудване на наши машини с робот, но впоследствие достигнахме до изграждане
на роботизиран комплекс от няколко машини, които се обслужват изцяло с роботи", разказва той.
Въпреки че такива системи са внедрявани и ползвани и
в миналото, днес намаляването на работната ръка в България, както и стремежът към по-голяма ефективност в
производството налагат на все повече производители търсене на решения за изграждане на роботизирани комплекси.
"Във фирма РАИС сме изградили два роботизирани комплекса. Ползите за нас от внедряването им са неизмерими.
Благодарение на тях ние много точно планираме производствения процес и успяхме да повишим ефективността в
участъците, където ги използваме. Убедени сме, че сме направили една разумна инвестиция с внедряването на роботите в производството ни", допълва инж. Бъздигян.
Фирма РАИС вече има няколко реализации на роботизирани комплекси, които разработва за свои клиенти - това
са комплекси от по няколко металорежещи машини, обслужвани от един или няколко роботи. "Нашето предимство е,
че ние предлагаме решения за цялостно производство на изделия и натрупвайки известен опит във въвеждането на
роботизирани комплекси, вече предлагаме и

система за управление на производството
която е свързана онлайн с машини и роботи в производството, както и със съответните автоматизирани складове и отделите по планиране и управление и сервиз. Всичко
това допринася за надеждност на производството, по-висока производителност, дава възможност за прогнозиране
на аварии и като краен резултат клиентът получава производствен модул, а понякога и цяло предприятие, което
никога не спира производственият си цикъл, а това е мечта за всеки инвеститор", разказва управителят на българското предприятие за производство на металорежещи машини.
Сред предимствата, които той още изтъква, е това, че
боботизираните комплекси са решение, което позволява и
автоматично диспечиране и дистрибутиране, с което значително се намаляват разходите за комуникации, предотвратява се и инцидентно изтичане на данни и информация,
което се случва при наличие на субективен фактор.
"Всеки процес от работата на една машина може да бъде роботизиран - било това подаване на материал, зареждане на детайл в машината, изваждане на готов детайл,
подреждане на изработената продукция, придвижването є
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до складов участък - всичко зависи от заданието на клиента", допълва инж. Бъздигян.

Отвъд роботизацията
Наред с роботизирането на производствения процес, инженерите от фирма РАИС работят интензивно и в други
иновативни направления. "Конкуренцията налага постоянно да работим в посока увеличаване скоростите на обработка, подобряване на комуникацията с машината, наблюдаване на производствения процес от произволна точка в
света чрез интернет, различни автоматизации при обслужване. Все повече производители се опитват да адаптират
оперирането с машината така, че то да е по-достъпно чрез
даване на възможност на крайния клиент сам да изгражда
собствени менюта и функции.
Машините на РАИС са с последно поколение системи за
ЦПУ - те позволяват чрез интернет връзка специалистът
да може да види дисплея на машината. Този бърз достъп до
данните осигурява бързо идентифициране на възникнал
проблем, съкращава времето за реакция, а оттам - и разходите. В дигиталния свят, в който живеем, в света на облачните технологии, на цифровите модели и интернет комуникациите - машиностроенето не е това, което беше и заради възможността да видите цифров модел на вашата машина, преди да е произведена, да тествате целия производствен процес онлайн, да осигурите робот до машината - всичко това е една нова реалност, в която успешно се
развиваме", заявява инж. Нишан Бъздигян.

www.rais-bg.com
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Предимства на
инвестицията
в роботизирано
заваряване
В

ъв всички сфери на индустрията качеството и производителността са ключов фактор. За да останат конкурентоспособни, компаниите трябва непрекъснато да търсят
начини за увеличаване на производителността и намаляване на дефектите, като същевременно поддържат ниски разходи за производството на детайли и труд. В много
случаи обръщането към роботизирано заваряване като решение е средство за постигане на тези цели както за по-малките производствени
цехове, така и за по-големите производствени обекти.
Решението за внедряване на роботизирана заваръчна клетка обаче
отнема много обмисляне и планира-
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не, ако системата трябва да функционира по най-ефективния, продуктивен и печеливш начин. И освен
това изисква значителна инвестиция.

Дългосрочните ползи от роботизираното заваряване могат да имат
изключително положителен ефект.
За компаниите, които вече са инвестирали в роботизирано заваряване,
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машини
но се стремят да подобрят или да
разберат по-добре своите операции,
или за тези, които обмислят инвестицията, е от решаващо значение
да се осмислят някои ключови фактори на технологията.

Фактори, влияещи на
възвръщаемостта
Освен скоростта, има много други фактори, влияещи на възвръщаемостта в една роботизирана заваръчна система. Оправдаването на
разходите за роботизираната заваръчна клетка се свежда до възможността да се получи (и докаже)
възвръщаемостта на инвестицията. Обикновено тя възниква под
формата на по-голяма производителност и по-висококачествени заварки (които минимизират случаите на скъпоструващи и отнемащи
много време преработки), но има и
други фактори, допринасящи за
възвръщаемостта на инвестициите (ROI) в тази технология. Роботизираното заваряване също така
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предлага предимството на по-ниски
разходи за енергия и труд, а в много
случаи и по-ниски разходи за материали поради поддържането на оптимална геометрия на завареното
съединение, което е често срещан
и скъп проблем при полуавтоматичното заваряване. Заваръчна капка, която е с около 3 mm по-голяма от необходимото, може да удвои разходите за запълващ метал, но роботът
може да ги намали, като използва
само необходимото количество материал. Компаниите, които за пръв
път обмислят инвестирането в роботизирано заваряване, е важно да
решат как да се изчисли възвръщаемостта. Възможен вариант е сравнението между времетраенето на
текущия производствен цикъл на
производството и потенциалния
производствен цикъл на робота. Един
доверен интегратор или OEM производител на системи за роботизирано заваряване често може да помогне при това изчисление. По време на
този процес също така може да се

обмисли възможността за пренасочване на съществуващи работни места с ръчни операции към други точки от производствения процес, където биха могли да добавят стойност.
Особено важен е фактът, че до 75%
от цената на полуавтоматичните
заваръчни операции представляват
стойността на човешкия труд. Ако
има възможност да се използва тази
работна ръка другаде, за да се увеличи производителността, то
възвръщаемостта от инвестицията
в роботизираното заваряване ще се
увеличи.
Повечето компании, особено малките или тези с чести производствени промени, търсят възвръщаемост от инвестицията за роботизирано заваряване в период не поголям от 12 до 15 месеца. Тази времева рамка е напълно постижима
при правилно предварително планиране, като се вземат предвид чертежите на детайлите, тяхното
фиксиране на работните места и
общата настройка на системата. В
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Стабилен поток от
произведени детайли и
продукти

някои случаи компаниите могат да
приемат и по-дълъг период на
възвръщаемост ако знаят, че тех-
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ните производствени нужди ще останат относително постоянни за
по-дълги периоди от време.

Готовата продукция на изхода от
роботизираната клетка за заваряване се движи със същите темпове,
както и потокът от части, които
влизат в нея. За да се печели от
предимствата на тези системи е
от решаващо значение наличието на
точни, повторяеми детайли. Големите междини, лошото прикрепване
или като цяло лошата конструкция
на заваряваните детайли не позволяват на робота да върши правилно
работата си.
Най-добрата конструкция за един
детайл, предназначен за роботизирано заваряване, е опростената, позволяваща на робота да изпълнява многократно една и съща заварка. Приложенията с голям обем детайли с
ниско разнообразие са особено подходящи да спечелят от предимствата на роботизираното заваряване.
Компаниите като цяло се стремят
да избягват конструкции на детайли, изискващи сложни приспособления
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за закрепване и фиксиране, тъй като
могат да възпрепятстват ефективността на робота, а също и да увеличат първоначалните разходи на
дейността. В някои случаи компаниите все пак могат да получат добра
възвръщаемост от инвестицията в
инструментална екипировка за сложни детайли, но е препоръчително
сами предварително да преценят
предимствата и недостатъците на
този разход.
Компаниите също така се подсигуряват, че ще имат цялостна заваръчна операция с последователен
поток от процеси. Различни стеснения на потока от части могат лесно да възпрепятстват движението
на детайлите в роботизираната
работна клетка и способността на
системата да функционира до пълния
си капацитет. Един неподвижен, не
изпълняващ дейност робот губи време и пари. На някои компании може
да се наложи да преконфигурират
операциите си или да създадат гъвкава клетка, която да може да управлява бързите смени на инструментите и приспособленията за закрепване, за да сведе до минимум проблемите в стесненията на производствения поток. Тук от известно
значение е и наличността на подходящ, добре обучен персонал, който да
снабдява робота с детайли.

МИГ заваръчни горелки и
консумативи на робота
Те също могат да повлияят на
производителността и рентабилността. МИГ заваръчните горелки и
консумативи заедно са отговорни за
подвеждането на тока и формиране
на заваръчната дъга за извършване
на заваряването, което ги прави
неразделни компоненти на цялата
система. За да се получи най-доброто качество и да се избегне скъпо
струващ период на престой за поддръжка, ремонт или подмяна, често
специалистите съветват фирмите
да изберат специализирана за роботизирано заваряване МИГ горелка,
която е с подходяща сила на тока,
работно натоварване и охлаждащ
капацитет за конкретното приложение. Използването на МИГ горелка,
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която е с неподходящо охлаждане или
ампераж, може да доведе до проблеми с производителността и до преждевременна повреда - и двата фактора увеличават разходите и времето
за престой. Също така използването на МИГ горелка за по-силен ток
от необходимия повишава общите
разходи, тъй като обикновено цената на горелката се увеличава право-
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пропорционално на нейния ампераж.
Компаниите също така избират
консумативи (контактни върхове,
дюзи, разпръскващи глави/дифузори)
внимателно и ги ползват правилно,
за да постигнат оптимална производителност и по-ниски разходи.
Здравите дюзи с удължен експлоатационен живот например са добър
избор за използване при силната топ-

лина от приложения с по-висок ампераж и могат да помогнат за минимизиране на времето за престой при
замяна. Обратно на това, приложенията, изискващи по-нисък ампераж, или
тези с по-късо време за заваряване,
може да са по-подходящи за консумативи със стандартно качество, които съответно струват по-малко.
Както и при МИГ горелките, внимателното съчетаване на типа консумативи с приложението може да
предпази компаниите от преждевременни повреди или натрупване на
скъпоструващи периоди на престой
(или в по-лошия вариант - големи
пропуски в производството). Това
също така може да предотврати
купуването на прекалено много консумативи за дадено приложение.

Периферни устройства и
подобряване на
възвръщаемостта
Периферните устройства също
могат да спомогнат за подобряване
на възвръщаемостта на инвестициите при роботизирано заваряване.
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Периферно устройство се нарича
всяко допълнително оборудване, интегрирано в роботизираната система за заваряване, за да се постигне
максимална ефективност. Те включват елементи като станция за почистване на дюзи (машина за почистване на пръски), противокапкови пулверизатори, резачки за тел и инструменти за подравняване. За съжаление
някои компании подценяват ролята на
периферните устройства, разглеждат ги като ненужен разход и не осъзнават, че те играят важна роля за
намаляване на престоите и настройките, подобряване на качеството и
увеличаване на производителността.
Ако се вземе предвид например
станцията за почистване на дюзи както подсказва името й, това периферно устройство почиства дюзата от замърсявание, отломки и
пръски, обикновено по време на паузите в процеса на роботизирано заваряване. Това действие по почистването помага да се предотвратят загубите на защитни газове,
което може да доведе до дефекти
при заваряване, скъпи преработки и
намалена производителност. Оборудването също така помага използването на консумативите да
продължи по-дълго, а по-дългият им
срок на експлоатация означава помалко време на престой и по-малко
разходи за подмяна. Добавянето на
противокапков пулверизатор допълнително удължава живота на дюзите и подобрява производителността, като възпрепятства натрупването на пръски и други замърсители.
В дългосрочен план първоначалната инвестиция в периферни устройства като тези може да доведе до
осезаеми икономии и да осигури подобра възвръщаемост на инвестициите. Едновременно с това работата на робота се подпомага, така че
той да извършва последователни, висококачествени заварки с по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с
полуавтоматичното заваряване.

Квалифициран персонал
Наличието на квалифициран персонал, подходящо обучени оператори за
надзор на роботизираната заваръч-
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на клетка е от решаващо значение.
Роботизираните заваръчни операции
изискват постоянен надзор и поддръжка, а тази работа трябва да
бъде извършвана от квалифициран
персонал, който е преминал подходящо за целта обучение. Затова и когато обмислят инвестиция в роботизирано заваряване, компаниите
първо преценяват вече наличните им
специалисти и техните умения.
Обикновено квалифицираните заварчици или служителите с предходен
опит в роботизирано заваряване са
най-добрите кандидати за осъществяването на надзор на заваръчната клетка. След подходящото обучение, което интеграторът по роботизирано заваряване или OEM производителят обикновено могат да осигурят, тези служители следва да
демонстрират необходимите умения за работа и отстраняване на
неизправности, за да осигурят максимално експлоатационно време в
роботизираната клетка за заваряване.
Като част от рутинното обучение е абсолютно необходимо операторите, които ще наблюдават робота, да могат да планират и изпълняват рутинна профилактична
поддръжка на системата. Прилагането на превантивна поддръжка помага да се сведе до минимум ненужното прекъсване и да се поддържа роботизираната система за заваряване винаги в добър оперативен статус. Ако проблемите могат да
бъдат решени още преди да възникнат, а оборудването за роботизирано заваряване може да работи за
възможно най-дълъг период от време,
то в такъв случай инвестицията на
компанията, производителността и
рентабилността, търсени поначало,
са гарантирани.
С помощта на интегратора по
роботизирано заваряване компаниите могат да преценят наличието и
стойността на разходите, свързани
с обучението на персонала. Обикновено обучението продължава една до
три седмици в зависимост от желаното ниво на сертификация, но често се предлагат и продължаващи във
времето упражнения.
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Продуктови и онлайн новости
от Meusburger
Захващащи инструменти за
ергономична работа по време на
полиране

Накланящите се маси, както и магнитната захващаща сфера, се поддържат на склад в Meusburger.

С новите накланящи се маси и магнитните маси за
захващане, които позволяват ергономична работа по
време на полиране, производителят на стандартизирани елементи Meusburger разширява гамата си от оборудване за работилници и обръща специално внимание
на модерния дизайн на работното място.
Накланящата се маса може лесно да се направлява и
фиксира ръчно, което позволява детайлът да бъде поставен в желаното положение. Към нея може да се монтира захващаща плоча с диаметър 400 мм или кръгъл
магнит с диаметър 160 мм. Ето защо на нея могат да
бъдат захванати много и различни по размер вложки за
шприцформи, бласформи или детайли. Кръглият магнит
може да се включва и изключва според нуждата. Освен
това накланящата се маса може да бъде стабилно захваната към работната маса.

Нови конфигурационни опции за
режещите поансони за щанци

HPO 1200 - Накланяща се маса с
ротационно задвижване
Накланянето се контролира ръчно, а ротационното
движение се генерира от задвижващ мотор. Равномерната скорост позволява изработването на компоненти,
които са симетрични спрямо оста на ротация. Скоростта може да бъде предварително зададена и да е със
стойности между 3,7 и 37 оборота в минута. Също така
има опция за крачен превключвател, чрез който може да
се контролира не само включването и изключването, но
и посоката на ротация. Тук също е възможно да се избере между захващаща плоча и кръгъл магнит.

Производителят на стандартизирани елементи
Meusburger вече предлага нови възможности за конфигуриране на щанцовите поансони. Това включва две различни PVD покрития, които предоставят максимална експлоатационна издръжливост и възможност за конфигурация на анти-ротационна защита за профилните поансони. Поансоните могат бързо и лесно да бъдат избрани чрез
новия конфигуратор в цифровите каталози на Meusburger.

Meusburger предлага своите режещи поансони с TiN и
AlCrN покритие. Това води до значително по-дълъг експлоатационен живот. Освен това покритието намалява коефициента на триене, което позволява използването на помалки усилия за просичане и връщане. Друго нововъведение
е точната защита срещу превъртане на профилните поансони с цилиндрична глава. Точното позициониране на
поансона се осигурява чрез успоредност от 0,01 мм между
защитата срещу превъртане на главата и контура.
Чрез новия конфигуратор за режещи поансони, производителят на стандартизирани елементи предлага
лесен и бърз начин за индивидуален подбор. Той е достъпен чрез дигиталните каталози на Meusburger. Първо
се избират формата на главата, материалът, покритието и желаният контур със съответната защита
срещу превъртане. След това могат да се въведат диаметърът, общата дължина, размерите на геометрията на рязане и дължината на режещия ръб.

HPO 4400 - Магнитна захващаща сфера
Магнитната захващаща сфера HPO 4400 е налична в
Meusburger от януари 2017 г. Сферата може да се обръща
и завърта на всички посоки, което я прави перфектното
устройство за поставяне във всякакви позиции на части като вложки и по-малки формовъчни плочи. Магнитът
може да се включва и изключва лесно с помощта на шестограм. Конструкцията на сферата се базира на ефекта "прилепване-приплъзване" (stick-slip effect). Клиентът
може да избира между 4 различни размера.

52

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria
T +43 5574 6706-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com
Пламен Петров, Габрово
p.petrov@meusburger.com | T 00359 895 11 48 50; F 0043 5574 67 06-11
Иван Петров, София
i.petrov@meusburger.com | T 00359 878 69 00 78; F 0043 5574 67 06-11

юли 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

механични системи

Държачи
за инструменти
Д

ържачът за инструменти е основната връзка между обработващия център и режещия инструмент.
Той се закрепва на шпиндела на металообработващата машина и на
свой ред в него се закрепва режещ
инструмент, например свредло или
фреза, чрез затягане в стеблото му.
Държачите използват различни механизми за затягане на инструментите, включително комплекти от
винтове, патронници, хидравлични
стеги и набиване. Коничността на
отвора за закрепване на държача за
инструменти съответства на коничността на съответния шпиндел.
Дорниците на инструментите найчесто са конични, включително и
дорниците тип CAT и BT. Друг широко използван в техническата практика тип дорник, HSK, не е заострен, а
вместо това включва различни фланци за сигурно фиксиране на държача
на инструмента на място.

Шпиндели и държачи за
високоскоростни
инструменти
За да се справят с ефектите на
центробежните сили при високи скорости на обработка, производителите на металообработващи машини
и на инструментална екипировка са
разработили редица различни варианти за шпиндели. Широко използвани
в практиката са например шпинделите за закрепване на държачи с дорници с конус тип 7/24. Тези приспособления са известни като CAT или
BT държачи за инструменти и варират в различни размери (обикновено
30 са най-малките, а 60 – най-големите). Тъй като при машинните шпиндели максималната скорост става
все по-голяма, възниква необходи-
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мост да се развие конструкцията на
държачите на инструменти и техните стебла. Вследствие на това са
създадени инструменти с двойни
контактни повърхности. Това позволява държачът на инструмента да
разчита на закрепване освен по конична повърхност и по допълнителния лицев контакт към шпиндела на
машината. Идеята, стояща зад
въвеждането на контакта по лицевата повърхност, е да се позволят
по-добри статична якост, конусен
контакт и контрол на размера „Z“
при по-високи обороти. Приспособленията с лицев контакт включват
държачи с двойни контактни
повърхности, типове HSK, KM, NC5
и 7/24.
Сред най-разпространените шпиндели, предлагани за съвременните
обработващи центри, са стръмно
заострените шпиндели тип 7/24 (по
стандартите BT, CAT или ISO). Кол-

кото по-голямо е числото зад CAT и
BT, толкова по-голям е държачът. С
други думи, BT30 е малък, лек държач,
а CAT60 е голям и тежък държач. Ако
в шпиндела на обработващия център
са вложени стандартни самозаклинващи приспособления BT и CAT, то се
появява празно пространство между челото на шпиндела и фланеца на
инструмента. В Съединените щати
повечето обработващи центрове
използват CAT версията на тези 7/
24 заострени шпиндели. В Япония и
Европа повечето обработващи центри използват версията BT на заострените шпиндели 7/24.

Функции на държачите
при обработка с машини
с ЦПУ
Доброто разбиране на работата
с инструменти, предназначени за
машини с ЦПУ, може значително да
подобри производителността и
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ния пръстен от резбованата самозатягаща част на гайката, така че кръгообразното движение на гайката
напълно се превръща в сила на затягане без загуба от
триене. Предимствата са: по-голяма сила на затягане,
по-малко износване и държачът на инструменти може
да се използва както за движение по посока на часовниковата стрелка, така и обратно. Най-често срещаните
версии на държачи за инструменти, използвани за обработка на дърво, пластмаси и композитни материали, са
патронници тип ER32, ER40 или RDO 35 (SYOZ 25).

Специални държачи за инструменти

ефективността на обработката, същевременно намалявайки разходите. Повечето центри с ЦПУ за обработка на дърво, пластмаси и композитни материали днес са
снабдени със стръмен конус за закрепване по ISO/SK/BT
стандарт, а често и инструментални държачи тип HSK.
Стандартните държачи HSK имат много високи нива на
точност, с допустимо отклонение от 0,003 мм. За предпочитане е държач на инструмент, който се доставя с
лагерувана цангова гайка със сачмен лагер, а не обикновена статична гайка. Сачменият лагер разединява вътреш-

Докато стандартните челюсти на патронниците са
отлични опции за затягане в повечето случаи, то съществуват опции като термосвиваеми и хидравлични
държачи за инструменти, предназначени за по-специализирани приложения. Термосвиваемите държачи са полезни при операции с висока скорост на обработка и не
използват система за закрепване с патронник, тъй като
стеблото на инструмента е монтирано директно в
термосвиваемата цанга. В нея може да се закрепва само
един (размер) инструмент и обикновено се изисква допълнителна (а понякога и значителна) инвестиция за загряване, за да се монтира и демонтира инструментът към
патронника. Термосвиваемите държачи са чудесен избор
за инструментите с карбидни вложки, например, когато
инструментът и патронникът се сглобяват при производителя и няма да се налага да бъдат изваждани за
обслужване.
Друг вариант е хидравличният патронник, който намалява условните натрупвания на грешки в размерните
вериги между машината и инструмента. Хидравличните патронници са балансирани до 25 хил. об./мин и се
предлагат във всички стандартни метрични размери (от
10 до 25 мм).

Безопасност на инструменталната
екипировка при тежка обработка
Важността на държачите на инструменти често
остава недооценена, особено когато става дума за груби и тежки машинни обработки, където точността се
счита за по-малко критична. Процентът на отнемане на
материал при тези типове обработки е решаващ за
производителността на машинната операция. Използвайки специални патронници с притискащи плъзгащи
щифтове и спирални канали в стеблото на инструмента за закрепване на ножа/държача, може да се извърши
скоростно фрезоване с максимално стружкоотделяне до
2xD (50 mm) при трудни за обработване материали.
При тежки фрезови операции, независимо дали става
дума за еднопосочно (climb milling) или конвенционално
фрезоване, режещият инструмент може да генерира
теглителна сила върху държача на инструмента. При
обикновения заклинващ държач на инструменти, който
закрепва режещия инструмент само чрез сила на триене, това действие на изтегляне може и понякога преодолява способността на държача да захваща режещия инструмент. Това може да доведе до изпадане на фрезата.
Класическите държачи със заклинване, отчасти поради тяхната превъзходна концентричност и слабо износване, позволяват на машината да работи с „по-агресив-
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ни“ скорости и подавания. Все пак,
тъй като заклинването се основава
почти изцяло на гладък отвор, тези
агресивни скорости на рязане могат
да станат причина за изпадане на инструмента при работа с трудни за
обработка материали.

Влияние на високите
скорости върху
държачите за
инструменти
Ролята на държачите на инструменти при високоскоростно фрезоване по принцип не се различава от
ролята им, когато се фрезова конвенционално. Функцията на държачите
винаги е да осигуряват взаимодействие между машинния шпиндел и
режещия инструмент, така че ефективността на двата компонента да
не се намалява.
С други думи, и най-добрият
държач на инструменти не може да
накара лош инструмент да реже
добре или да накара износен шпиндел
да работи като нов. Но лош държач
на инструмент може да навреди на
добър шпиндел и ще окаже неблагоприятно влияние върху параметрите
на рязане, което в крайна сметка
може да доведе и до преждевременна повреда на инструмента.
Независимо от скоростта на рязане, добрият държач на инструменти трябва да има възможност да:
l пасне точно върху шпиндела така,
че централните оси на държача и
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шпиндела да съвпадат точно;
l да разшири съвпадението на цен-

тралните оси, така че да включи функцията за закрепване на инструмента;
l да осигури възможно най-голяма
устойчивост, съобразена с размера
и други ограничения на дизайна.
При съвременната високоскоростна фрезова технология от ключово
значение е напасването между шпиндела и държача на инструмента. Тази
връзка отговаря за точността, повторяемостта, баланса и здравината/издръжливостта на системата
за рязане.
Отново независимо от скоростта на шпиндела, качеството на
държача за инструменти от гледна
точка на фиксиране на шпиндела по
концентричност е от критична важност. Тъй като скоростите на шпинделите непрекъснато нарастват,
качеството на държача на инструмента оказва все по-пряко въздействие върху напасването на шпиндела и концентричността на режещия
инструмент. В резултат на това
държачът за инструменти трябва
да бъде правилно балансиран на балансираща машина, за да се постигнат зададените спецификации и допуски.

Избор на държачи за
инструменти
Геометрията, размерът и
повърхността на държачите оказ-

ват ефект върху точността на рязане, повторяемостта и живота на
инструмента. Държачът е ключов
компонент от системата, отговарящ за устойчивото и точно обработване на детайлите. Конусът на
държача, както и отворът за инструмента или патронника, е необходимо да са с правилния размер съобразно приложението и да са концентрични. При избор на държач за инструменти е препоръчително да се
вземат предвид и някои допълнителни фактори.
Макар повечето обработващи
центри да са оборудвани с V-образни
конични шпиндели и фланци, точността на конусите тип BT става все
по-популярна при по-малките шпиндели и високоскоростни машини. Увеличаването на скоростите на рязане на днешните обработващи центри на 10, 20 и дори 30 хил. оборота
в минута налага все по-добър баланс
на държачите за инструменти.
Стандартните държачи за по-ниска
скорост обикновено не поддържат
точности, постижими при балансираните държачи. В идеалния случай
комплектът на целия инструмент се
балансира преди монтажа в шпиндела на машината.
При избор на държачи за инструменти е препоръчително да се заложи на модели, сертифицирани за динамично балансиране в две равнини.
Най-надеждните държачи са произведените основно на машини с ЦПУ,
както и балансирани в специална
машина за балансиране на инструменти, позволяваща прецизна корекция на дисбалансите, присъщи на
всички V-фланцови инструменти.
Потребителите установяват, че
балансираните държачи при всякаква
скорост елиминират вибрациите,
което позволява по-бързо отстраняване на материал, по-голям живот на
инструмента и подобрено качество
на обработваните повърхности благодарение на балансирано отделяне
на стружки, както и пълноценно оползотворяване на технологията при
вложките от керамични и карбидни
материали чрез оптималните препоръчителни подавания и скорости.
Цангите могат да представляват
значителна инвестиция. Ето защо
новите държачи на инструменти е
препоръчително да съответстват
на диаметъра на челата на съществуващите цанги, като позволяват

юли 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2017

57

механични системи
щи до дефекти в произвежданите
детайли.
Материалът, който ще се обработва, определя оптималните параметри на рязане. Правилната комбинация от режещ инструмент, вложка и държач спомагат за постигане
на максимална производителност на
обработващата машина. Максималният контакт между шпиндела и
държача за инструменти позволява
по-интензивни подавания, без да се
увеличават скоростите на рязане.
Доставянето на охлаждащата течност през шпиндела също може да
увеличи производителността чрез
по-ефективно отмиване на стружките от дупките и отворите.

Балансиране на
инструментите

практично захващане на инструмента възможно най-близо до работното положение. Сред популярните
решения в практиката са многофункционалните, високопрецизни цанги
тип ER с широк обхват на захващане (стъпка 1 мм) и ниско общо износване.

Съхранение на държачите
за инструменти
Експертите препоръчват почистване и складиране на всички неизползвани държачи за инструменти в
стелажи, предназначени за разделно
съхранение. Повърхностните повреди на държачите на инструментите
биха оказали негативно влияние върху
баланса и концентричността и в
крайна сметка биха могли да допринесат за по-бързото износване на
шпиндела. Стелажите за държачи на
инструменти, снабдени с колелца,
позволяват безопасно и лесно транспортиране на държачите от инструменталния склад до обработващия
център и позволяват създаване на
необходимата организация по предназначение.

Възможност за
предварителна настройка
на държачите
Предварителните настройки спестяват машинно време, могат да
повишат производителността на
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машината и да намалят брака. Допълнителните дублиращи държачи осигуряват комплект от инструменти
за ротация с предварителни настройки и са достъпни за незабавна
замяна, като минимизират времето
за престой. При закупуване например на обработващ център с висока себестойност на обработката
на час, то допълнителните, предварително настроени държачи могат
бързо да се изплатят чрез осигуряване на повече време за работа на
машината и съответното увеличаване на производителността. Обработващите центри, използвани в
24-часов режим на работа, обикновено имат капацитет на карусела
за замяна на инструменти, позволяващ до четири замени на всеки инструмент.
Късата захващаща (зацепваща)
повърхност на държача може да подобри здравината и да позволи увеличаване на якостта и скоростта
до 20%. Такова захващане предлага
най-стабилното конвенционално закрепване на въртящи се металообработващи инструменти. При захващания за по-дълги работни цикли е
препоръчителен изборът на балансирани държачи с фино обработени
палци или удължения за максимално
сцепление и здравина по време на
работа. В противен случай могат да
възникнат нежелани вибрации, воде-

При скорости, достигащи 10 хил.
оборота в минута, балансирането е
от критично значение. Ефектът от
небалансираните инструменти е
очевиден и при по-ниски скорости.
Дори и малките дисбаланси могат да
породят центробежни сили с негативно влияние върху лагеруването на
шпиндела на обработващия център.
Според данни от проучвания, средният първоначален дисбаланс за повечето инструментални държачи е 250
г/мм. При 15 000 об./мин, дисбаланс
от 250 г/мм поражда непрекъсната
радиална сила от 63,5 кг. Резултатът е преждевременна повреда на
лагера и нужда от скъп ремонт на
машината. Дисбалансът на държача
води и до трептене, което намалява
качеството нa финишната обработка и допуските на детайла.
Тъй като дисбаланс е възможно да
се появи при всяка обработваща операция, държачът и инструментът
трябва да бъдат балансирани като
монтаж след всяко задание. Един от
най-честите източници на дисбаланс
са цангата и цанговата гайка във Vобразните държачи на фланците.
Просто разхлабване и затягане на
гайката води до 15 пъти по-голямо
от допустимото отклонение на баланса за монтаж на инструмент. В
допълнение, самият режещ инструмент може да причини дисбаланс.
Режещите повърхности, дължината
на стеблото и несиметричните
форми на инструментите също
имат ефект върху баланса, който, от
своя страна, влияе върху качеството на детайла.

юли 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

CAD/CAM

Стандарти
за адитивното
производство
В

ъзможността за създаване на
триизмерни твърди обекти от цифров файл в последно време сериозно
трансформира редица промишлени
сектори, медицината, образованието. Но 3D принтирането, или т. нар.
адитивно производство, трябва да
следва определени стандарти за
създаване на качествен продукт.
На този етап повечето големи
компании, които работят с технологии за адитивно производство на
детайли за крайни потребители,
трябва сами да изготвят производствените си материали и указанията за преработка. Освен това повечето развойни инструменти не отчитат всички предимства и недостатъци на триизмерния печат, което продиктува нуждата от конкретни стандарти за тази област.
Създаването на тези стандарти
обаче идва по-късно от първоначалното имплементиране и по-широка
употреба на технологията за адитивно производство и бързо прототипиране. Първоначално доставчиците самоопределяха успеха си на база
съвсем различни фактори, поради
което се налагаше сравнение на качество между на практика коренно
различни продукти. Едно от най-сериозните въздействия от положените усилия за стандартизация е все
по-голямата готовност за употреба
на разнообразни технологии за 3D
печат, включително лазерно синтероване, FDM (fused deposition modeling), директното метално лазер-
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но синтероване (DMLS) и др. Наличието на общи стандарти позволява
на инженерите да създават проекти
на база познати параметри, както и
да имат известна сигурност в изпълнението и производствения процес.
Стандартизираните практики за
адитивно производство са важен
фактор за постигането на съответствие между различните организации и отрасли, които работят с
технологията. Един от основните
проблеми например е неяснотата в
терминологията. Така изразът „адитивно производство“ (от англ.
„additive manufacturing“) често е взаимнозаменяем с „добавъчно производ-

ство“, „добавъчни процеси“, „адитивно производство чрез наслояване“,
„производство чрез наслояване“, „производство на твърди свободни форми“ и др. Терминологията се разглежда подробно в стандарта БДС EN
ISO/ASTM 52900:2015 „Добавъчно
производство. Общи принципи. Терминология“. В същия стандарт самата производствена технология се
определя като „свързване на материали за създаване на отделни части,
взимайки данни на триизмерен модел, обикновено слой по слой“.
Освен определения на общите
принципи за адитивно производство,
които обхваща БДС EN ISO/ASTM
52900:2015, терминологията за из-
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питване на системи, които се използват за 3D печат в адитивните
производствени процеси, се разглежда от стандарта БДС EN ISO/ASTM
52921:2013 Стандартна терминология за добавъчно производство. Координатни системи и методологии
за изпитване.

Общи принципи на
адитивното
производство
Общите принципи на адитивното
производство са описани в стандарта БДС EN ISO 17296, който се
състои от няколко части. Една от
тях представлява преглед на категории на процеси и захранващи материали с бележката, че самият стандарт не е и не може да бъде изчерпателен поради постоянното разработване на нови технологии. Дадено е обяснение какви материали се
използват за различните категории
на производствения процес и как
точно се прилагат те за оформяне
на краен продукт.
Друга част на същия стандарт
засяга основните характеристики на
адитивното производство и съответстващите методи за изпитване, като се прилага независимо от
използвания процес на 3D принтиране. Обхванати са основните изисквания и подходящи процедури за изпитване на частите, като са отправени и препоръки за обхвата и съдържанието на споразумения за изпитване и доставка. Стандартът е предназначен за производители на машини, доставчици на захранващи материали, доставчиците на части, както и клиентите, с цел улесняване
предаването на основните качествени характеристики.
Последната част на стандарта се
нарича „Преглед на обработка на
данни“ и се отнася за общите съображения, прилагани при обмена на
данни в смисъла на адитивното производство. Определени са термини,
които да улеснят обмена на информация за характеристиките на части, които трябва да бъдат произведени. Това включва и вида на файла,
формата на включените данни и за
какво могат да бъдат използвани те.
Стандартът подпомага определянето на подходящ формат за обмен на
данни, описва съществуващите разработки за създаване на триизмерни форми чрез технологията, изброява и описва съществуващите файлови формати и като цяло улеснява
разбирането на необходимите харак-
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теристики за обмен на данни. Приложението му е насочено както към
потребители, така и към производители, използващи процеси на адитивно производство или свързан с това
софтуер. Той е подходящ за: софтуерни инженери, занимаващи се с
CAD/CAM системи; специалисти по
т.нар. обратен инженеринг; органи за
изпитване и сравняване на изискваните и действителните геометрични размери.

Формат на файла за
адитивното
производство
Адитивното производство се
различава от традиционното по
това, че отнема много по-малко време и не е толкова трудоемко. При
изготвянето му чертежът на крайния продукт се запаметява на цифров файл. БДС EN ISO/ASTM
52915:2016 Спецификация за формат
на файла на добавъчно производство
(AMF) Версия 1.1 установява подходящ формат на стандартния CAD
файл – AMF (additive manufacturing file
format) – за всички адитивни производствени процеси в който и да е
промишлен отрасъл. Той е предназначен да замени предишния стандартен формат STL, който не позволява управлението на различни цветове и текстури, използвани при адитивното производство. Новият формат е по-конкретен, но все пак позволява масовото персонализиране
на по-ниска крайна цена, което е характерно за адитивното производство.

Стандарти за
използваните материали
Адитивното производство позволява съставянето на многослойни
материали от пластмаса, метал,
бетон, а може би в бъдещето и дори
човешки и биологични тъкани. Въпреки че вече успешно са принтирани
човешко ухо и други органи с помощта на 3D печат, все още трябва да
се извърви дълъг път, докато принтирането на човешки материал
стане широко разпространено. Понастоящем най-често използваните
смеси за адитивно производство се
определят от следните стандарти:
ASTM F2924:2014 Стандартна
спецификация за адитивно производство с титаниева сплав. Този
стандарт обхваща адитивното производство на компоненти от титаниева сплав с 6% алуминий и 4% ванадий (Ti-6Al-4V) чрез т.нар. „спояване

на прахова основа“ с електронен лъч
или лазер. Спецификациите на компонентите и тяхната микроструктура са описани подробно заедно с механичните свойства, химичния
състав и минималната издръжливост на опън, както и изходната
суровина, използвана за създаване на
компоненти от клас 1, 2 и 3.
ASTM F3049:2014 Стандартно
ръководство за характеризиране
на свойствата на метални прахове, използвани за адитивно производство. Стандартът описва техниките за характеризиране на метални прахове, които могат да
бъдат полезни при адитивно производство с помощта на прахове –
като спояване на прахова основа,
binder jetting (използване на прахова
основа и течно свързващо вещество), directed energy deposition (стопяване и оформяне на праховата основа паралелно с нанасянето й). Ръководството се позовава на други
стандарти, които са подходящи за
характеризиране на нови и използвани метални прахове.
ASTM F3055:2014a Стандартна
спецификация за адитивно производство с никелова сплав UNS
N07718. Стандартът обхваща адитивните производствени процеси
чрез спояване на прахова основа от
никелова сплав UNS N07718 – с електронен лъч или лазер. Тази сплав на
никел и хром, съдържаща и известно
количество желязо, ниобий и молибден, обикновено се използва за изграждане на компоненти, чийто механични свойства трябва да наподобяват тези на изделия, произведени
чрез пластична деформация. Произведените според тази спецификация
компоненти често се обработват
на стругове, електроерозийни машини, полират се и т. н., за да се достигнат желаното качество на
повърхността и точните размери.
ASTM F3056:2014e1 Стандартна спецификация за адитивно производство с никелова сплав UNS
N06625. Тук са засегнати адитивно
произведените компоненти чрез спояване на прахова основа от никелова
сплав UNS N06625 с електронен лъч
или лазер. UNS N06625 е сплав на
никел, хром и молибден, която също
се използва за производството на
компоненти с определени механични
свойства, наподобяващи ковани продукти. Тази сплав, както и UNS
N07718, намира приложение в екстремни температурни условия като
например реактивни двигатели.
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инструменти, материали

Трансмисионни
масла
О

бикновено изборът на смазочно
масло за дадено приложение се свежда до проверката в ръководството
за техническо обслужване на оборудването и подбора на продукт от
квалифициран продуктов списък
(QPL). За съжаление, този подход невинаги може да осигури оптимално
смазване за даден набор от предавки или максимална ефективност при
управлението на смазочния инвентар. Докато някои производители на
оригинално оборудване (OEM) предоставят обширни спецификации, които разглеждат допустими параметри, други дават само обща спецификация, която може дори да не отчита работните температури. Поради това е важно хората, които отговарят за избора на смазочни материали, да имат фундаментално разбиране за това как да се подберат
подходящите трансмисионни масла.
В допълнение към разбирането и способността да се тълкуват спецификациите, дадени от производителите на оборудване, е важно да се разбере защо трябва да се правят смени на маслото, когато е необходимо.
При избора на смазочни материали за индустриални зъбни предавки
освен простото избиране на продукт от QPL, предоставен в ръководството за техническо обслужване, е нужно да се преценят множество фактори, включително достъпността на продукта, работните
условия и предпочитаната марка.
Доброто разбиране за това позволява на инженера, отговарящ за
смазочните материали, да увеличи
надеждността на машината при
нормални условия, както и да използва специфичните свойства на смазката при решаване на проблеми при
необичайни експлоатационни условия.
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Критерии за подбор
За да се избере най-доброто
трансмисионно масло, трябва да се
обърне внимание на няколко фактора. Сред тях е вискозитетът, който често се счита за най-важната
характеристика на смазочното масло. Друг важен фактор е комплектът
добавки, използвани в смазочното
вещество, които определят неговата обща категория и повлияват на
различни ключови свойства при експлоатационни условия. Типът използвано базово масло трябва да се определя в зависимост от работните
условия, типа предавка и други фактори.

Вискозитет
Изборът на подходяща степен на
вискозитет обикновено се свежда до
намирането на препоръката в ръководството за техническо обслужване на компонента. За съжаление, инженерите невинаги разполагат с

ръководство, а е възможно и машината да работи извън условията, за
които са били изготвени препоръките на производителя. Поради това е
важно да се разберат методите за
избор на вискозитет и факторите,
които влияят върху този процес.
Вискозитетът на трансмисионното
масло се подбира така, че да осигурява желаната дебелина на филма между взаимодействащите повърхности при дадена скорост и товар. Тъй
като е трудно да се определи натоварването, то при повечето методи за избор на вискозитет му се
присвоява предполагаема стойност
и определящият фактор става скоростта.
Един от най-разпространените
методи за определяне на вискозитета е по стандарт ANSI/AGMA 9005E02 на Американския национален институт по стандартизация (ANSI) и
Американската асоциация на производителите на зъбни предавки
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инструменти, материали
(AGMA). При този метод се правят
допускания относно товара, индекса
на вискозитета и коефициента вискозитет-налягане на смазочното
вещество. За да се използва този
метод, трябва да се определи типът
предавка, геометрията и ъгловата
скорост на зъбните колела, както и
работната температура. След изчисляването на скоростта в контактната линия на най-бавната предавка в агрегата търсеният вискозитет може да бъде намерен от диаграма, използвайки най-високата вероятна работна температура на агрегата. Важно е да се отбележи, че
този метод разчита на зависимостта на вискозитета от температурата на смазочното вещество (индекс на вискозитета VI = 90). Ако VI
на смазочното вещество се отклони от тази стойност, то са включени допълнителни таблици за масла с
VI = 120 и 160 или може да се използва графика на отношението вискозитет/температура за интерполиране на съответния клас вискозитет
по ISO. Въпреки че са налице няколко
различни метода за избор на клас
вискозитет на смазочните материали, то при прилагането на всеки от
тях би трябвало да се получават
еднакви резултати.

Избор на тип смазочни
масла и добавки към тях
След подбора на клас вискозитет
трябва да бъде избран основният тип
смазочно масло. Въпреки че има много вариации, трансмисионните масла
обикновено могат да бъдат разделени в три категории – R & O (масла
против ръжда и оксидация), предпазващи от износване и комбинирани.
Типът смазочно масло за зъбна предавка, който най-добре съответства
на дадено приложение, се определя от
условията на работа. Тъй като няма
стандартни указания, които да помогнат за това, изборът е донякъде субективен. Много производители на
оборудване специфицират изискването за вискозитет и оставят решението за типа масло в ръцете на
крайния потребител. Други избират
да бъдат консервативни и предписват смазочни материали с добавки за
екстремно налягане (EP) за различните приложения. Поради това е важно
да се разберат общите условия, които оказват влияние при избора на
определен тип масло.
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R & O масла за зъбни предавки.
Те инхибират ръждата и оксидацията, но не съдържат защитаващи от
износване добавки или смазочни
агенти. R & O трансмисионните
масла обикновено са с добри работни характеристики по отношение
на химическа стабилност, деемулгиране, предотвратяване на корозията и потискане на разпенването.
Тези продукти са предназначени за
използване при зъбни предавки, работещи при относително високи
скорости и ниски и равномерни товари (без ударни натоварвания). Тези
смазки са най-добрият избор за приложения, при които всички контактни повърхностни са при условия на
хидродинамично или еластохидродинамично мазане. Те не работят добре и не предотвратяват износването при гранични условия на смазване.
Масла за защита на зъбни предавки от износване (за екстремно
налягане). Те обикновено биват наричани смазочни материали за екстремно налягане (EP) и имат определени експлоатационни характеристики, които надвишават тези на R & O
маслата. В допълнение към свойствата, изброени за R & O, смазочните
материали за предпазване от износване съдържат специални добавки, които повишават здравината на техния филм или капацитета им на товароносимост. Най-често срещаните добавки в ЕР маслата са на базата серо-фосфорни съединения, които
са химически активни и променят
химическия състав на машинните
повърхности с цел предотвратяване износването им поради адхезията
при гранични смазочни условия.
Работните условия на зъбните
предавки, при които обикновено се
налага използване на този вид смазочни масла, включват тежки товари, бавни скорости и ударно натоварване. В допълнение към добавките на
база серо-фосфорни съединения и цинков диалкил дитиофосфат (ZDDP),
няколко твърди вещества също се
считат за защитаващи от износване добавки, а именно молибденов
дисулфид, графит и борати. Едно от
предимствата на тези добавки е, че
за разлика от серо-фосфорните съединения, които не стават активни
до достигане на висока повърхностна температура, тяхната активност не зависи от температурата.

Друг потенциално отрицателен аспект на серо-фосфорните добавки е,
че те могат да бъдат корозивни за
машинните повърхности, особено
при високи температури. Този тип
добавка може също да е корозивна за
жълт месинг и не трябва да се използва в предавки с компоненти, изработени от този материал като
червячни зъбни предавки например.
Комбинирани масла за зъбни предавки. Това е третият вид често
срещани смазочни материали. Обикновено комбинираното смазващо
вещество се смесва със синтетична мастна киселина, за да се увеличи
неговата смазваща способност и
здравината на филма. Най-често срещаното приложение на тези смазочни масла е при червячните предавки.
Поради плъзгащия контакт и отрицателните въздействия на агентите от EP маслата, комбинираните
лубриканти обикновено са най-добрият избор за тези приложения. Комбинираните масла се наричат също
така цилиндрови, тъй като те първоначално са били създадени за приложения с парен цилиндър.

Избор на базово масло
В повечето приложения висококачествените минерални базови масла са с добри експлоатационни характеристики. Всъщност минералните
базови масла обикновено имат повисоки коефициенти на вискозитетналягане от обикновените синтетични, което позволява по-голяма
дебелина на филма при определени
работни вискозитети. Съществуват обаче ситуации, при които синтетичните базови масла са за предпочитане. Много от тях имат поголяма присъща устойчивост на
окисление и термично разграждане,
което ги прави предпочитани при
приложения с високи работни температури и, в някои случаи, за по-големи интервали на обслужване. Освен
това синтетичните масла се представят по-добре при машини, подложени на ниски температури на околната среда, поради високия им вискозитетен индекс и ниските точки
на втечняване. Високият вискозитетен индекс също така прави синтетичните продукти подходящи за поширок диапазон от температури на
околната среда, което премахва необходимостта от сезонни смени на
маслото.
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