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RONCHI MARIO избра Simcenter Amesim, за да оптимизира 

производителността  

 

 

 

RONCHI MARIO използва Simcenter Amesim, за да оптимизира производителността 
на своите машини за пълнене 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 Проектирайте персонализирана машина за всеки клиент 
 Подобрете ефективността на пълнене 
 Намалете броя на прототипите 

КЛЮЧОВЕ ЗА УСПЕХА 

 Оценете параметрите на машината, за да определите най-добрия дизайн и да 
гарантирате качеството на пълненето 

 Определете поведението на загубите на налягане и поведението по време на 
динамиката на пълнене 

 Симулирайте процеса на машината, за да адаптирате дизайна на клапаните за 
пълнене 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

 Намален брой прототипи с повече от 20 процента 
 Повишена точност на проектиране 
 Седмици, спестени в поддръжката 

RONCHI MARIO  

RONCHI MARIO фокусира своята дейност върху производството на опаковъчно 

оборудване за производството на течни химически, козметични и хранителни продукти. 
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Персонализирани решения за операторите на опаковъчната 
индустрия 

Успехът на производителите на опаковъчни машини се влияе от потребителското общество и 

различните нужди на пазара. В рамките на индустрията, за да отговорят на изискванията на 

пазара, фирмите трябва да персонализират своите машини, за да различават продуктите си от 

тези на своите конкуренти. Това многообразие води до интензивна конкуренция, тласкайки 

операторите в опаковъчната индустрия непрекъснато да правят иновации в проектирането и 

доставката на висококачествени персонализирани машини.  

В същото време такива производители трябва да постигат свои собствени цели по отношение на 

производителността и скоростта на производство. RONCHI MARIO е специализирана в 

намирането на специфични решения в опаковъчната индустрия, и производството на 

персонализирани и надеждни опаковъчни машини за химическата, козметичната и хранителната 

промишленост.  

RONCHI MARIO е основен италиански производител на индустриални машини, изграждащ около 

85 машини годишно за опаковъчна индустрия на глобалния пазар. Нейната основна дейност е 

едновременно пълнене на бутилки и затваряне на течни и високо вискозни продукти като 

шампоани и препарати за миене на съдове.  

 

Научните изследвания и развойната дейност винаги са били в основата на стратегията на 

RONCHI MARIO. Отделът за научноизследователска и развойна дейност се фокусира върху 

предоставянето на най-доброто персонализирано решение за своите клиенти, за да отговори на 

всяко конкретно изискване. Машините, изградени от RONCHI MARIO, имат много високи 

производствени режими (брой напълнени контейнери в минута); скоростта на пълнене е висока 

и трябва да бъде точна по отношение на количеството инжектирана течност в контейнерите. 

„Основната грижа е да се гарантира изпълнението на този процес на пълнене без нарушения на 

налягането; когато налягането на машината остане стабилно, пълненето е добро “, обяснява 

Габриеле Пастрело, инженер за научноизследователска и развойна дейност в RONCHI MARIO. 
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От експериментален процес до числен подход към повишаване 
стабилността на налягането 

„Схемата за пълнене на бутилката е със свръх налягане -  налягане, по-високо от атмосферното“, 

отбелязва Пастрело. Така че определянето как да поддържа това налягане възможно най-

постоянно е от съществено значение за RONCHI MARIO за доставката на най-добрите 

индустриални машини на своите клиенти. „Преди това винаги се опитвахме да решаваме 

проблемите си чрез експериментален процес без каквато и да е посока. Опитахме се да тестваме 

редица произволни избори, преди да намерим правилния. “  

Тази система на „проба и грешка“ не беше достатъчно точна, за да представя ефективно 

резултатите по ефективен начин,  този начин струваше на фирмата време и пари. Освен това, 

ако конкретен клиент имаше технически проблеми, някой от RONCHI MARIO пътуваше директно 

до мястото на клиента, за да направи модификации на машината. 

За да стабилизира налягането, R&D отделът на RONCHI MARIO трябва да симулира цялата 

хидравлична система, която е съставена от резервоар, помпа, много метри тръбопроводи, през 

които се изпомпва течността и няколко дозиращи клапани, които инжектират течността вътре в 

контейнерите, които трябва да се пълнят.  

Екипът за научно-изследователската и развойна дейност потърси решение, което да даде 

възможност за постигане на специфично налягане и дебит на течността през тръбопроводите, за 

да се поддържа постоянен поток течност към пълнещите клапани. След задълбочен процес на 

подбор, RONCHI MARIO избра софтуера Simcenter Amesim. 

 

„Трябва да боравим с всеки продукт и всяка машина е различна от предходната, която сме 

разработили, така че трябва точно да симулираме поведението на всяка отделна машина за 

пълнене“, обяснява Pastrello.  

„Ако се интересувате от глобалните параметри на системата, 1D симулационен инструмент, като 

Simcenter Amesim, е най-добрият вариант, тъй като е бърз, надежден и лесен за 

използване.“ Симулацията със Simcenter Amesim потвърждава оформлението на машината по 

отношение на тези изисквания, като избягва адаптациите в последната минута, които водят до 

допълнителни разходи и закъснения. Пастрело отбелязва: „Първият път правилно означава 

спестяване на много време, мога да кажа седмици." Simcenter Amesim се използва не само за 

проектиране на хидравличната мрежа, но и за определяне на стратегията за управление. 
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За да поддържат налягането възможно най-постоянно, инженерите на RONCHI MARIO регулират 

скоростта на помпата, за да произведат точното количество поток, необходимо за подаване от 

дюзите.  

Simcenter Amesim позволява симулация и цифрово тестване на въздействието на 

пропорционалния, интегралния и производния (PID) контролер върху налягането на подаване, 

вместо да се калибрира тези параметри върху реалното оборудване. Това спестява значително 

време и пари. 

Отделът за научноизследователска и развойна дейност RONCHI MARIO работи в тясно 

сътрудничество с Bsim, партньор на софтуерния софтуер на Siemens Digital Industries, за да се 

адаптира и да се запознае със Simcenter Amesim. „Bsim наистина е бърз и точен в отговорите на 

въпросите ми“, казва Пастрело. „Много съм доволен от техния принос.“ 

Спестяване на време и точна симулация 

Благодарение на високо точната симулация със Simcenter Amesim, RONCHI MARIO измеримо са 

намалили броя на прототипите, които обикновено произвежда за един проект. Симулацията дава 

възможност на екипа да предвиди всяко поведение на машината и да определи най-добрия 

дизайн преди производството на прототип. Pastrello измерва стойността като значителна - „Вече 

намалихме броя на прототипите с 20 процента.“ 

Разбрах, че не много от нашите конкуренти използват такива модерни 

инструменти; ние наистина сме пионери в използването на симулация за 

оптимизиране на процеса на проектиране на машината и това може да направи 

значителна разлика в конкуренцията. " 

Друг положителен резултат е, че машините на RONCHI MARIO работят по-бързо, благодарение 

на стабилността на налягането, осигурена от софтуера. Това позволява на индустриалните 

клиенти на RONCHI MARIO да постигнат собствените си цели за надеждност,  производителност, 

стабилност и скорост на работа. 

 

Надхвърляйте, бъдете иновативни 

За да увеличи конкурентните си предимства, RONCHI MARIO се стреми да осигури най-доброто 

оборудване на своите клиенти. Това означава иновация по отношение както на процеса, така и 

на продукта. Pastrello обяснява: „Симулационните инструменти могат да направят разлика между 

това да печелим и губим бизнеса.  
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Той добавя: „Следващата стъпка е да се интегрират резултатите от Simcenter Amesim 

със софтуер за 3D изчислителна динамика на флуидите (CFD). 3D изчисленията могат 

да бъдат полезни при анализа на потока и поведението вътре в клапана. 

"Със Simcenter Amesim, предоставящ оценка на граничните условия и 3D изчислителна 

динамика на флуидите (CFD), осигуряваща поглед върху поведението на флуида, 

комбинацията работи като отлично допълнение за предоставяне на най-добър анализ. 

Pastrello изтъква, че Simcenter Amesim дава възможност на производителите на 

индустриални машини да изграждат системи чрез точна и лесна за използване системна 

симулация, по-специално отбелязвайки, че силно адаптирана персонализирана машина 

представлява значителна добавена стойност за неговите клиенти. 

Повече за RONCHI MARIO може да намерите на тази връзка: 

http://www.ronchipackaging.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Simcenter Amesim 

Simcenter Amesim позволява на инженерите практически да оценяват и оптимизират работата на 

мехатронните системи. Това повишава цялостната инженерна производителност на системите 

от ранните етапи на разработка до окончателното валидиране на производителността и 

позволява контролиране на калибрирането.  

Simcenter Amesim включва готови за използване библиотеки, комбинирани с приложения за 

симулация и анализ на физика, за оценка и оптимизация на ориентирани към индустрията 

решения. 

 

 

 

Повече за SIEMENS Simcenter Amesim е налично тук: 

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/simcenter-amesim.html 

http://www.spacecad.bg/
http://www.ronchipackaging.com/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/simcenter-amesim.html

