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Abstract: Being a main source of energy consumption in production systems, globally the machine tools are a 

base study object for research communities. This paper presents the research methodology, sustainability trends in the 
manufacturing industry, the technologies for colleting basic information and forecasting the energy effectiveness, as 
well as the scientific development in this topic. In addition, there is a connection to vaious economic, ecological and 

design aspects when developing research of the energy consumption and the effectiveness of machine tools. The results 
outline the leading countries, institutions, authors and thematic areas in this do main. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Нарастването на потреблението на енергия, касаещо социалните, екологичните и 
икономическите аспекти, е сред водещите световни проблеми на нашето съвремие. 
Производственият сектор е основен потребител на енергия, понеже е отговорен за 
приблизително една трета от използването на първична енергия и 38% от емисиите на CO2 в 

световен мащаб (според US EIA - 2010 г.). Поради това намаляването на търсенето на 
енергия на производствените системи е първостепенно значение. След 70-те години на ХХ 
век, машините с цифрово програмно управление (CNC) са преобладаващи в 
промишленостите на индустриалните държави, особено в автомобилостроенето и 

авиационния и космическия сектор. Освен това, според Liu и др. (2013 г.), тези машини са 
основните енергоемки устройства в производствените системи. Поради тази причина 
металорежещите машини са в центъра вниманието на изследователските общности за 
постигане на устойчивост на производството по целия свят. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Последните проучвания сочат, че приблизително 80% от всички изследвания в тази 
област са публикувани в периода от 2007 до 2017 г. (Moreira и др., 2015, Moreira и др., 2018), 
поради което този е разглеждания период в настоящата статия.  

В прогнозният доклад BP Energy Outlook 2035 (2014), между 2012 и 2035 година ще се 
наблюдава среден растеж на годишното потребление на енергия от 1,5%, т.е. общо ще се 
увеличи с 41%. Водещите индустриални страни, като Китай, САЩ, Германия, Япония и 
Индия, отчитат решаващото значение на техния производствен сектор за потреблението на 

енергия. Китай, се очертава като ключов фактор за растежа на потреблението на енергия през 
последното десетилетие. Освен това в тази страна в производството се консумират около 
50% от цялата произведена електроенергия и се генерират поне 26% от общите емисии на 
CO2 (Tang и др., 2006). Заедно САЩ и Китай са източник на над една трета от глобалните 

емисии на парникови газове (Белия дом, 2014 г.). Тъй като в света е третият по големина 
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източник на емисии, Индия е подложена на все по-голям натиск за спазване на 
ангажиментите и целите (NAPCC от Индия, 2008 г.). Промишленият сектор в Германия 
консумира около 46% от общата енергия в страната (König, 2010). За сравнение, през 2013 г. 

индустриалният сектор е представлявал 25,1% от крайното потребление на енергия в Европа.  
Според Chartered Institute of Managing Accountants (CIMA, 2010 г.) производственият 

сектор се разглежда като източник на по-силен и по-устойчив растеж с производствени 
политики в различни направления. Като основен източник на потребление на енергия в 

производствените системи, металорежещите машини са ключов фактор за постигането на по-
голяма устойчивост в този сектор. В индустриите, където металорежещите машини са в 
основата на производствените процеси, приемането на устойчиви техники като 
оптимизиране и съкращаване на технологичните процеси, рециклиране на технологичните 

метални отпадъци, използване на екологични смазочни материали, бои, лакове, смоли и 
разредители, по-устойчиви техники на смазване по време на процесите за обработване, 
оптимизиране на конфигурацията и размерите на заготовките и минимизиране консумацията 
на енергия е от голямо значение за постигане на екологични и устойчиви процеси на 

обработка. 
 

CNC машини и устойчивост в индустриалния сектор  

Наред с транспорта, производствените системи за обработване на суровини и 
материали са другият основен консуматор на енергия. В употреба са няколко вида машини с 

ЦПУ, които се използва за обработване чрез стружкоотнемане като струговане, фрезоване, 
пробиване, разстъргване и т.н .; в металообработването като огъване, коване, плазмено 
рязане, щанцоване, лазерно рязане, формоване, заваряване и др.; при електроискровото 
обработване и много други. 

 В тази връзка Международната организация за Стандартизация (ISO) през 2010 г. 
изготви стандарта за оценка на металорежещите машини Environmental evaluation of machine 
tools (ISO14955-1, 2014), който включва три основни части: 

а) методология за екодизайн на металорежещи машини 

b) методи за изпитване на енергийната консумацията на металорежещи машини и 
функционални модули 

c) тестове/тестови процедури за изпитване и параметри за енергийната консумацията на 
металорежещи машини. 

Този ISO стандарт показва, че могат да бъдат приети различни подходи за подобряване 
на работата на машините. 

Newman и др. (2012 г.) посочва, че консумираната енергия при CNC машинна 
обработка е разделена в различни категории и има отношение не само към задвижването на 

механичните елементи участващи пряко в процеса на рязане. През последните години бяха 
разгледани няколко изследователски теми за подобряване на процесите на обработка, които 
обикновено се оценяват по отношение на потреблението на енергия, производителността и 
качеството на повърхността. Таблица 1 обобщава някои теми и свързаната с тях работа в тази 

област. 
Таблица 1 Основни направления на изследванията за енергийна ефективност на МРМ 

(Moreira и др., 2018) 

Тематика Изследвания и публикации 

Екодизайн на оборудването/продукта Braungart и др. (2007), Lopes De Lacalle и 
др. (2011), Kok-Soo and Sheng (2010), 
Strano и др. (2013) 

Анализ на режимите на рязане и 
параметрите на процеса 

Newman и др. (2012), Rajemi и др. (2010), 
Xue и др. (2010), Li et Kara (2011) 

Технологичен процес (маршрут)/ 
оптимизиране на пътя на инструмента  

Qudeiri и др. (2007), Lazoglu и др. (2009), 
Kong и др. (2011) 
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Представяне при обработване/оценка на 

движение. 

Avram and Xirouchakis (2011), Li и др. 

(2015), Tang и др. (2012) 

Мониторинг на обработката. Wang (2013), Segreto и др. (2013), Behrendt 
и др. (2012), Hu и др. (2012) 

Многоцелева оптимизация на условията 

на обработването 

Wang и др. (2015), Yan and Li (2013) 

Производство чрез използване на 
облачните технологии 

Wang (2013), Xu (2012) 

 
Във всичките публикации, независимо от третираната тематика, водещата идея е да се 

изследва енергийната консумация като основен фактор за енергийната ефективност на 
металорежещите машини. Прецизното регистриране и описване на консумираната енергия 
при различните видове машинна обработка е отправната точка за подобряване на 
енергийната ефективност на производството. Това ще рефлектира върху намаляването на 

въздействието металообработващите машини върху околната среда (Li и др., 2015 г.). 

 
Моделиране на енергийната ефективност на металорежещите машини  

В най-общ план енергийното потребление от производствените системи се разглежда 
като общо количество енергия за определен процес, отнесено към произведен обем 
продукция. Тази енергия се разглежда като съставена от: а) пряка консумирана енергия – от 

главен и подавателни преводи, смяна на инструмента или заготовката, хидравлична и 
охлаждаща системи и б) като обща консумирана енергия, която освен предходната включва 
още енергията за контрол и управление, за отделяне на технологичните отпадъци, за 
съхранение, манипулиране и сглобяване и др. 

Според Zhou и др. (2015 г.), разпределението на енергийното потребление в зависимост 
от метода на обработване и от вида и структурата на металорежещата машина е в основата 
на оценката на енергийната ефективност. Двете основни направления на изследванията са: 

- Многокритериална оптимизация с целева функция консумирана енергия или 

грапавост, производителност, машинно време, себестойност и т.н. 
- Математично моделиране на консумацията на енергия от главния превод или от 

машината като цяло, при отчитане на множество влияещи фактори. 
С най-пряко отношение към темата и хронологично подредени модели са представени в 

Табл. 2. 
Таблица 2. Модели на енергийната консумация при обработване чрез рязане 

 Автор Група Модел 

1 
Draganescu и 
др. (2003) 

СЕ 𝐸𝑐𝑠 =
𝑃𝑐

60𝜂𝑍
 

2 
Li and Kara 
(2011) 

СЕ 𝑆𝐸𝐶 = 𝐶𝑜 +
𝐶1

𝑀𝑅𝑅
 

3 
Mori и др. 

(2011) 
СЕ 𝐸 = 𝑃1(𝑇1 + 𝑇2) + 𝑃2𝑇2 + 𝑃3𝑇3 

4 
Diaz и др. 

(2011) 
ДЕ 𝐸 = 𝑃𝑎𝑣𝑔 ∗ ∆𝑡 = (𝑃𝑐𝑢𝑡 + 𝑃𝑎𝑖𝑟) ∗ ∆𝑡 

5 
Kong и др. 
(2011) 

ДЕ 
𝐸𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 = 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝐸𝑟𝑢𝑛−𝑡𝑖𝑚𝑒−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡 − 𝐸𝑟𝑢𝑛−𝑡𝑖𝑚𝑒−𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑦

+ 𝐸𝑐𝑢𝑡 

6 
Avram и др. 

(2011) 
СЕ 

𝐸𝐷𝐸 = ∫ 𝑃𝑎𝑌𝑑𝑡
𝑡1

′

𝑡0
′

+ ∫ 𝑃𝑆𝑌𝑑𝑡
𝑡2

′

𝑡1
′

+ ∫ 𝑃𝑑𝑌𝑑𝑡
𝑡3

′

𝑡2
′

+ ∫ 𝑃𝑟𝑢𝑛𝑑𝑡
𝑡3

′

𝑡0
′

+ ∫ 𝑃𝑐 𝑑𝑡
𝑡2

′

𝑡1
′
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7 
Newman 
и др. (2012) 

СЕ 𝑒 =
𝑃

𝑓. ℎ. 𝐷
 

8 
Balogun and 
Mativenga 

(2013) 

ДE 
𝐸 = 𝑃𝑏 . 𝑡𝑏 + (𝑃𝑏 + 𝑃𝑟). 𝑡𝑟 + 𝑃𝑎𝑖𝑟. 𝑡𝑎𝑖𝑟

+ (𝑃𝑏 + 𝑃𝑟 + 𝑃𝑐𝑜𝑜𝑙 + 𝑘. 𝑣). 𝑡𝑐 

9 
Li и др. 
(2013) 

СЕ 𝑆𝐸𝐶 = 𝑘0 + 𝑘1.
𝑛

𝑀𝑅𝑅
+

𝑘2

𝑀𝑅𝑅
 

10 
Peng and 
Xu (2013) 

ДE 

𝐸 = ∑ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1
= ∑ .

𝑛

𝑖=1
∑ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑗

𝑚

𝑗=1

= ∑ . ∑ 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑗. 𝑡𝑖

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
 

11 
Velchev и др. 
(2014) 

СЕ 𝑒𝑒𝑐 =
𝑃0

𝑀𝑅𝑅
+ 𝐵0𝑀𝑅𝑅𝐵1  

12 
Wang и др. 
(2015) 

ДE 
𝐸(𝑀𝑖) = 𝐸(𝑀𝑖)𝑖𝑑𝑙𝑒 + 𝐸(𝑀𝑖)𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 + 𝐸(𝑀𝑖)𝑡𝑜𝑜𝑙𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒

+ 𝐸(𝑀𝑖)𝑠𝑒𝑡−𝑢𝑝 

 

За всички цитирани емпирични модели на енергийна консумация е характерно, че с 
числените си стойности са валидни само за конкретните условия на експеримента – 
обработван материал, вид на режещия инструмент, модел и параметри на металорежещата 
машина и т.н., което създава определени затруднения пред широкото им практическо 

приложение.  
 В редица случаи все по-голяма популярност сред научната общност намират модели 

на потреблението на енергия, основани на механиката на процеса рязане. При тях за 
различните подходи за определяне на мощността на рязане като функция на  силите на 

рязане и на скоростта, в комбинация с компютърна симулация (МКЕ) са получени резултати 
с висока точност (Kadi и др., 2014). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информацията, получена чрез методологията, базирана на технологиите и прогнозите, 
показва голям потенциал за подпомагане на развитието на научните изследвания. 
Междувременно са откроени различни подходи за насърчаване на по-добро използване на 
енергията при обработване чрез рязане, като мониторинг на механичната обработка, 

моделиране на консумацията на енергия и т.н. 
Освен това, тя предполага, че компютърните науки и инженерните области заедно 

водят до разработване на научни изследвания за повишаване на ефективността на 
обработването чрез рязане. В обобщение, аспекти като повишаването на цените на енергията, 

споразуменията за изменението на климата, по-екологичното поведение на предприятията, 
както и нарастващото търсене на персонализирани продукти водят индустриалния сектор до 
приемането на стратегии за прилагане на устойчивостта. По този начин енергийната 
ефективност ще остане световна цел в сектора на преработващата промишленост.  

 
Тази публикация е разработена (във връзка и) с подкрепата на проект ФМТ 03 -2018 

от Фонд научни изследвания на Русенския университет „А. Кънчев“. 
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