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Siemens България проведе TIA Portal Innovation Tour 2014
Направление Индустриална автоматизация на Siemens България проведе
поредица семинари под наслов TIA Portal Innovation Tour 2014. Специализираните събития се състояха в градовете Пловдив (8 май), Бургас (9 май), Варна
(13 май), Русе (15 май) и София (29 май). „Семинарите включваха технически
презентации и демонстрации на живо. Участниците имаха възможност да
се запознаят с новата инженерингова платформа на Siemens TIA Portal V13.
Представени бяха още иновации в индустриалната автоматизация, възможности за повишаване на продуктивността на производството, решения и
референции в тази област, базирани на TIA (Totally Integrated Automation). Във
фокуса на TIA Portal Innovation Tour 2014 бяха още SIMATIC S7-1500, S7-1200,
SIMATIC ET 200MP и ET 200SP, Simatic HMI, SINAMICS Startdrive, Safety Advanced
и други“, заявиха организаторите от Siemens България.

Caterpillar предоставя свободен достъп до софтуер за оразмеряване
Caterpillar предоставя за свободно ползване уеб базиран софтуер, който
на резервни
помага
за изчисляване на необходимата мощност за всеки проект, съобщиха
мощности
от Елтрак България, дилър на Caterpillar у нас. „Един от основните фактори за
ефективно използване на системите за резервно електрозахранване е правилният им подбор. Обикновено той се базира на разчета на електропроектанти или електроизграждащи фирми, които невинаги имат необходимите
познания по техническите характеристики на определена марка оборудване.
При разчетите на необходимата резервна мощност проектантите отделят
огромен ресурс от време, като понякога залагат по-висока мощност, за да
гарантират поемането на критичните товари, което съответно оскъпява
излишно инвестицията и инсталационните разходи. С цел съкращаване на този
процес и калкулация на най-близката до необходимата мощност за конкретен
проект Caterpillar предоставя за свободно ползване уеб базиран софтуер, който може да бъде намерен на следния линк: https://specsizer.cat.com.
Софтуерът не е нов за CAT и дилърите му, но едва сега се предоставя за
свободно ползване. Той позволява точно и лесно симулиране на различни
варианти за резервно захранване на критичните товари и оптимизация на
техните пускове“, допълниха от Елтрак България.

ИПО представи нова линия мотокари на изложението CeMat в
За първи път ИПО представи своята нова линия дизелови мотокари на
Хановер
изложението за интралогистика CeMat 2014, което се проведе между 19 и 23
май т. г. в Хановер, съобщиха от компанията. На своя щанд българският производител изложи два тежкотоварни мотокара с товароподемност 4 и 7
тона. Посетителите имаха възможност да тестват сами някои от функциите на машините. „Основният акцент на изложението бе върху авторския
дизайн на мотокарите и високото качество на вградените компоненти, осигуряващи тяхната ефективност и надеждност. Централен фокус беше възможността за производство на изцяло адаптирани мотокари към изискванията
на клиента, което отличава значително производителя от конкуренцията.
Това бе демонстрирано с изложената 7-тонна машина от серията високопроходими кари, с два задвижващи управляеми моста и със специално предназначение за работа на тежки и труднопроходими терени“, информираха от ИПО.
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Български специалисти посетиха производствената база на
Наскоро офисът на Meusburger в България организира посещение за група
Meusburger

български клиенти в производствената база на австрийската компания, съобщи за сп. Инженеринг ревю Коста Стефанов, мениджър продажби на Meusburger
в България. „Близо тридесет човека от водещи фирми за производство на
инструментална екипировка в България посетиха нашата фабрика. За няколко
часа разгледахме цялото производство, включително и най-новата сграда на
фабриката, в която през изминалата година бяха инвестирани над 10 милиона
евро. Мисля, че за всички беше интересно да видят целия производствен процес
– от суровия материал, през пещите за отгряване, разкроя, почистването и
последващите механични обработки“, заяви г-н Стефанов.
„Съдейки по реакциите на нашите клиенти мисля, че най-голямо впечатление им направи размерът на склада, който буквално е навсякъде около теб
и високата степен на автоматизация. Доста коментари предизвика и
центърът ни за обучение на млади кадри, където има над 70 младежи и
девойки, които от 16-годишна възраст започват своето обучение и след
неговата 3-годишна продължителност могат да останат на работа при
нас. Това според мен е и една от най-големите ни слабости в България –
липсата на адекватна образователна система за технически кадри, което
е ежедневен проблем за родните фирми, изпитващи огромни затруднения в
намирането на млад и квалифициран персонал“, допълниха от Meusburger.

Евротех вече е представител на Bombas Boyser у нас
От началото на месец май т.г. фирма Евротех представлява и дистрибутира ексклузивно в България продуктите на испанската фирма Boyser, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. „Фирмата произвежда от 1993
г. перисталтични (шлаухови) помпи, като производството се развива изключително бързо и над 75% от него се изнася по цял свят. Както е известно,
този вид помпи имат редица предимства: ниски разходи по поддръжка,
възможност за работа и в двете посоки, работа с високовискозни и абразивни флуиди, възможност за работа на сухо и транспортиране на флуид с
наличие на въздух, липса на уплътнения на вала, щадящ транспорт и запазване целостта на флуида, дозиране и др. Благодарение на тези характеристики са приложими в различни сфери: инсталации за обработка на води, химия,
строителство, минодобив, хранително-вкусова промишленост и т.н. Boyser
предлага перисталтични помпи с дебит от 100 до 70 000 л/ч и налягане от
2 до 15 бара. Помпите имат и сертификат за хранително-вкусовата промишленост“, допълниха от Евротех.

Юпитер холдинг откри нов завод за горещо поцинковане
Нова производствена база за горещо поцинковане на Юпитер холдинг
беше открита на 29 април т.г. в Каспичан. Това е третото предприятие на
дружеството, специализирано в тази област. Инвестираните в него средства надхвърлят 6 млн. лева. Заводът ще произвежда поцинковани стоманени и чугунени изделия, използвани основно в пътната инфраструктура (мантинели и огради). В церемонията по откриването взе участие и министърът
на регионалното развитие Десислава Терзиева. „Като министър на регионалното развитие се радвам да присъствам на откриване на нови производства, където хората ще работят и съм сигурна, че този завод ще допринесе
за икономическия растеж на района“, каза министър Терзиева.
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Мобилното продуктово шоу на Rittal пристига в България
За втора поредна година мобилното продуктово шоу на Rittal ще пристигне за обиколка в България, съобщиха от компанията. Rittal ще покаже на
своите партньори и клиенти голямото многообразие конструкции и комплексни решения, представени в атрактивен демонстрационен камион. В него
ще са показани представители на всички продуктови групи, предлагани от
Rittal в областта на индустрията и IT сектора, като: стенни и стоящи табла,
шкафове и конструкции за вграждане на апаратура; командни панели и конзолни пултове; шинни системи и решения за компактен монтаж и свързване
на различен вид апаратура в таблата; решения за климатизация и осигуряване на оптимална работна среда; ИТ конструкции за различни приложения;
специализирана климатизация и захранване на сървърни системи; мониторинг и контрол.
Инициативата се провежда за първи път по време на изложението Булконтрола. Специализираният демонстративен камион ще бъде позициониран пред главния вход на Интер Експо Център на 29 май т.г. Демонстрациите ще се провеждат на всеки 30 минути в периода от 09.00 до 18.00
часа.
Екипът на Ритал в България, кани настоящи и бъдещи партньори и клиенти да посетят изложението и да използват еднодневният "стоп" на демокамиона. Освен презентация на богатото разнообразие от мостри, посетителите ще могат да получат и професионална консултация от квалифицирани представители на Rittal.

Шнайдер Електрик лансира Моdicon M221
Новият компактен контролер Modicon M221 е част от концепцията
MachineStruxure Next Generation, с която Schneider Electric предлага гъвкави и
мащабируеми контролери за машиностроителите.
„Modicon M221 е един от най-бързите контролери в своя клас (200 ns за
инструкция), което го прави подходящ за приложения, обикновено невъзможни в неговата категория. Ethernet интегрираният му интерфейс го прави
съвместим с тенденцията към включване дори на прости приложения в съвременните комуникационни решения. Основната конфигурация включва и USB
интерфейс за програмиране, както и сериен интерфейс. Интегриран импулсен изход за свързване на сервозадвижвания е също стандарт“, поясниха от
компанията.
„Със стартирането на следващото поколение на MachineStruxure ние
продължаваме да помагаме на машиностроителите да се диференцират в
индустриалната автоматизация. Нашето най-ново решение MachineStruxure
има за цел да помогне за намаляване както на времето за пускане на пазара, така и на разходите за автоматизация - ключови фактори, които отличават успешните машиностроители от техните конкуренти. Новата
оферта е голяма промяна в сравнение с предишните версии и ще им помогне от фазите на проектиране и развитие през целия път до въвеждането
в експлоатация и поддръжката на машините“, заяви д-р Ели Белбел, старши
вицепрезидент на Machine Solutions отделa на Schneider Electric.
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Стартира регистрацията за 18-ата конференция MASTERs на
Започна приемането на регистрации за 18-ата международна конференMicrochip
ция MASTERs на Microchip за разработчици на микроконтролерни системи,
съобщиха от американската компания. Основната конференция ще се проведе във Финикс, Аризона между 20 и 23 август т. г., а предварителните сесии
ще са на 18 и 19 август. Ежегодната конференция предоставя възможност
на проектанти от цял свят да обменят информация и опит в работата им
с продукти на Microchip като 8-, 16- и 32-битови PIC микроконтролери, високопроизводителни аналогови и интерфейсни решения, dsPIC цифрови сигнални контролери, безжични и mTouch сензорни решения, памети, MPLAB
развойни системи и др. На събитието традиционно присъстват разработчици, консултанти, партньори, клиенти и дистрибутори на компанията. В
рамките на MASTERs ще се проведат над 100 курса, от които 39 ще са за
първи път през тази година. Освен лекционните курсове, в програмата са
включени 47 практически занятия, в които участниците могат да научат
повече за определени приложения, като използват развойни инструменти и
пишат програмен код. Курсовете са достъпни както за инженери със сериозен опит, така и за по-малко напреднали и дори любители.
Повече информация за събитието вижте на специализирания ни портал за
електроника electronics-bulgaria.com.

Nexans започна реализацията на завода си в Плевен
На 10 май т.г. в Плевен бе направена първа копка на фабриката за автомобилни кабелни системи на Nexans. Стойността на вложените средства
в нея възлизат на близо 14.9 млн. евро. Предвижда се заводът да бъде пуснат
в експлоатация до края на настоящата година и в него да бъдат разкрити
600 работни места.
Nexans Autoelectric е един от наложилите се на пазара в глобален мащаб
германски производители на кабелни системи за автомобилната индустрия, филиал на едноименната френска компания. Продукцията на фирмата се
произвежда за световни автомобилни марки като BMW, Mercedes Benz,
Volskwagen-Audi, GM/Opel.
„Строежът на новата фабрика за автомобилни кабелни системи на световен лидер е поредното доказателство, че инвестициите в България се
случват“, каза по време на събитието министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Според него привличането на инвестиции в
приоритетни сектори, които създават устойчива заетост и произвеждат
продукти с висока добавена стойност, е важно за държавата, а този проект се реализира именно в такава област – автомобилното производство,
което е високотехнологична дейност от индустриалния сектор.

Thomas Herzog вече е представител на Gerber Maschinenbau у нас
Thomas Herzog Werkzeugmaschinen пое официално представителството
на швейцарската фирма Gerber Maschinenbau за България, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от компанията. „Gerber Maschinenbau прилага техниката
на четково хонинговане повече от 50 години. Най-напред машините са били
въведени за обработка и полиране на рубинени камъни за часовници, по-късно
за заобляне и полиране на режещи инструменти от твърд метал и CBN.
Дългогодишното сътрудничество с различни потребители и последователното усъвършенстване на процесите на обработка доведе до лансирането
на серията ВР-МХ. Това ново модулно конструирано поколение машини позволява допълнително прецизно почистване по мокър и сух способ“, заявиха
от Thomas Herzog.
„Машините ВР-МХ работят с технически четки, които причиняват репродуцираща ерозия на материала по време на процеса хонинговане/полиране. За почистване се използват напластени с шлифоващи зърна пластмасови четки. За полиране и за чувствителни заобляния на ръбовете се прилагат
естествени четки със специални диамантени пасти. ВР-МХ намират приложение в производството на резбонарезни пластини, свредла, PCD-режещи
инструменти, ламели, ротори и статори, шнекови валове, кожуси за зъбни
помпи, твърдосплавни пръти и тръбички, капаци, печати за монети и други“,
допълниха от компанията.
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Отворени врати 2014 на Хермле отчете рекорден брой посетители
Над 1100 фирми и рекордните 2600 посетители, от които над 800 от
чужбина, посрещна Хермле по време на четиридневното вътрешнофирмено
изложение Отворени врати 2014, което се проведе във фабриката в гр.
Госхайм, Германия. „Посетителите проявиха интерес към новите продукти
като компактния С 12, допълнителния магазин за обработващите центри
С 32, С 42, С 50 и С60 с до 192 места за инструменти и новата система
за автоматизация PW 100/ PW 150 с 18 места за палети. Допълнителното
изложение с над 50 фирми от областите металорежещи инструменти, CADCAM, системи за управление, контрол и измерване също се радваше на голям
брой посетители“, коментираха от компанията.
„Голям интерес имаше и към детайлите от различни браншове, които
бяха обработвани на над 20 обработващи центъра, някои от които автоматизирани. Бяха показани нови технологии на обработка като криогенно охлаждане, аерозолно и сухо охлаждане, обработка с керамични инструменти,
нови специални фрезери и трудни за обработка материали като Инконел.
Отделът за CNC обучения демонстрира със симулации и презентации високия стандарт, който ежедневно се поддържа при обучението на нашите
клиенти. Над 90% от посетителите се възползваха също и от организираните обиколки на фабриката, която постоянно се разраства“, допълниха от
Хермле.

Химкомплект-Инженеринг взе участие в годишната среща на
На 24 и 25 март т.г. се проведе годишната среща на дистрибуторите
JWC International
на фирма JWC International, съобщиха от Химкомплект-Инженеринг, представител на компанията у нас. „Срещата се състоя в ретро-модерен семеен
хотел край провинциалното селище Уилмслоу, Англия. Представители от 28
страни в Европа, Южна Африка и САЩ се събраха и очертаха възходящата
линия на продажби на съоръженията дробилки и дробилки с решетки MONSTER
и авторитетът, който тези „чудовища“ завоюват при решаване на практически проблеми в „тесни“ места от процеса на пречистване на отпадъчни води и утайки“, заявиха от Химкомплект-Инженеринг.
„Повече от 10% е общият ръст на оборота в Европа за 2013 г. спрямо
2012 г., в който значителен дял имат продажбите в Русия и източно-европейските страни, Германия и Франция.
Реализираните проекти с дробилки MONSTER в нашата страна са основание за Химкомплект-Инженеринг да вижда добри перспективи за пазара на
тези съоръжения в следващите години на фона по-високите екологични изисквания и възникващи проблеми в експлоатацията на съществуващи канализационни помпени и пречиствателни станции“, допълниха от представителството.

Shell произвежда моторни масла от природен газ
Shell разработи уникален по рода си завод за производство на базови масла
от природен газ, съобщиха от Кавен Орбико, партньор на компанията у нас.
Заводът Peаrl GTL се намира в пустинята на Катар, на 80 км северно от
Доха. "Използваната иновативна технология за "течности от газ" (GTL - Gas
To Liquid) и получените базови масла служат за основа при производството
на моторните масла Shell и повече от успешно заместват масово използвания в индустрията петрол. На ден заводът преработва около 1,6 млрд. м3
природен газ от най-голямата в света независима област за добив на газ
Nord Field, простираща се от катарския бряг до Залива. Съоръженията
навътре в морето включват 22 кладенеца, 2 автоматизирани сондажни
платформи и два 30-инчови газопровода на 60 км от брега", заявиха от компанията.
"Съоръженията на сушата пречистват сондажния газ, след което започва
екстракцията на течности. Такива течности са втечненият природен газ
за битови нужди и кондензатите, които служат като суровина за рафинериите. Чистият газ или метанът, който остава след тези процеси, отива
директно към GTL сектора на завода, където се смесва с кислород и преминава в състояние, необходимо за участието му в трифазен процес, предшестващ готовия продукт – базовите масла Shell", допълниха от Кавен Орбико.
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Въздушният прекъсвач Emax 2 на ABB спечели наградата за
дизайн Red Dot 2014
Въздушният прекъсвач Emax 2 спечели наградата за дизайн Red Dot 2014,
съобщиха от АББ България. В конкурса участваха общо 4394 предложения от
университети, дизайнери и компании от 57 страни, а Emax 2 спечели наградата в категорията „Industry and Crafts/Others“.
Решението на ABB, предназначено за директно свързване със системи за
автоматизация и енергиен мениджмънт и подобряване на продуктивността и енергийната ефективност, е отличено благодарение на своята иновативност, естетика и качество, възможности за реализация, функционалност
и производствена ефективност. „ Клиентите ни в България вече оцениха
SACE Emax 2 и първите дванадесет прекъсвача са инсталирани в техните
инсталации. С въздушни прекъсвачи Emax 2 е изпълнена главната разпределителна уредба и системата за енергиен мениджмънт на новия завод на
АББ България в Раковски“, обясниха от компанията.
Това е трета Red Dot награда и дванадесета награда за дизайн, спечелени
от прекъсвачи ниско напрежение на ABB през последните 22 години. Награди
Red Dot са спечелили и прекъсвачите SACE Isomax през 1991 г. и SACE TMax
XT през 2010 г.

Haas Automation с нов управляващ директор за Европа
Haas Automation обяви, че Йенс Тинг е новият управляващ директор на
европейското подразделение на компанията. Датчанинът, заемал отговорни постове в редица мултинационални компании, притежава над 25-годишен
опит в бранша. Назначението е част от стратегията на американския
производител на металообработващи машини да удвои глобалната си годишна печалба.
„Йенс Тинг отлично познава продуктите на Haas, нашите европейски
клиенти и пазари. Поставихме си амбициозната цел да постигнем годишни
печалби от 2 млрд. щатски долара в глобален мащаб в рамките на следващите няколко години. Голяма част от новия бизнес, който ще развиваме за
тази цел, ще бъде локализиран извън САЩ. Европа е ключов пазар в новата
ни маркетингова стратегия“, заяви Петер Цирхут, вицепрезидент на европейския бизнес на Haas Automation.
Новият управляващ директор за Европа ще оглави екип, базиран в офиса
на Haas в Брюксел. Основни задачи на звеното ще бъдат активно сътрудничество с фирмените магазини на Стария континент, глобални доставки на
високотехнологични металообработващи CNC машини и осигуряване на
качествени сервизни услуги и поддръжка.

Omron е сред 100-те най-иновативни компании в света
Omron е сред 100-те най-иновативни компании в света в класацията на
Thomson Reuters за 2013 г., съобщиха от фирма Гемамекс, представител на
Omron в България. В престижния списък намират място глобални иноватори
с патентовани високотехнологични решения, които са разработили по над
100 уникални иновации за последните три години.
Според организаторите резултатите за тази година за пореден път
показват, че успехът на иновациите е тясно свързан с корпоративните
стратегии. Сред критериите за избора на Thomson Reuters са индикатори,
свързани с характера на патентната дейност на фирмите - обем, успешност и глобално влияние.
В периода 1 януари 2013 – 31 декември 2013 г. Omron е разработила общо
1993 уникални решения. Компанията ежегодно заделя значителни средства
за разработването на иновативни технологии. Тя поддържа детайлна база
данни на научните си изследвания и има богат опит в проектирането на
приложения с различна сложност за индустриалната автоматизация, автомобилния, финансовия и здравния сектор.
„С широка гама от иновативни решения и завиден опит компанията
успешно се утвърди в цяла Европа, Америка и Азия. Omron има около 36 000
служители в 22 страни в региона на EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка), работещи по широк спектър от приложения - от разработване на
продукти и услуги за индустриална автоматизация до производството на
електронни компоненти и системи за здравеопазването“, добавят от ръководството.
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Въведоха нов европейски знак
за качество на осветителни
продукти
Европейската асоциация за сертифициране на електрически продукти
EEPCA и Асоциацията на европейската осветителна индустрия
LightingEurope обявиха влизането в
сила на новия европейски сертификат за качество на осветителни
решения ENEC+. Маркировката удостоверява наличието на заявените
работни характеристики на конвенционални и LED-базирани осветителни тела в началото на жизнения им
цикъл, като гарантира тяхната надеждност и съвместимост с европейските стандарти за безопасност, съобщиха от EEPCA и
LightingEurope.
„Новата схема за сертифициране
ENEC+ е разработена въз основа на
популярната система ENEC, която за
повече от 20 години се е утвърдила
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като водеща гаранция за
качество, безопасност и
съответствие с европейските стандарти. Маркировката ENEC обхваща
около 85 000 изделия и е
призната в повече от 21
европейски държави. Новият знак допълва съществуващата схема, като само носещи
маркировка ENEC продукти могат да
получат и знака ENEC+“, обясняват
от двете асоциации.
Сертифицирането с ENEC+ се основава на еволюционен модел, който
ще обхваща производителността на
LED-базирани осветителни тела след
заявения жизнен цикъл. Схемата ще
включва и други аспекти като екодизайн и изпълнение с течение на времето. Маркировката ENEC+ позволява пълна проследяемост на продуктите чрез онлайн база данни, съдържаща препратки към всички сертифицирани продукти и техните специ-

фикации, добавят от
EEPCA и LightingEurope.
„Въвеждането на знака ENEC+ демонстрира
способността ни да отговаряме на променящите се очаквания на пазара. Гъвкавият модел на
схемата за сертифициране я прави пригодена за бъдещето.
ENEC+ притежава потенциала да
бъде широко възприет от производителите, подобно на ENEC през
последните 20 години“, заяви Валберто Баджо, председател на EEPCA.
„Новата система за сертифициране ENEC+ идва в най-подходящия момент. Производителите на осветителни решения на европейския пазар
сега имат възможност да отговарят по-добре на изискванията за качество в областта на професионалното осветление“, добави Дитмар
Земброт, президент на Lighting
Europe.
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Компанията ни е лидер
в стандартизираните
елементи в Европа
Коста Стефанов, мениджър продажби на
Meusburger в България, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Стефанов, през
тази година австрийската
фирма Meusburger чества 50годишен юбилей. Какво отличава компанията и стои в
основата на успеха й?
Има няколко основни фактора, които ни отличават от конкурентите и които през годините са направили Meusburger лидер в стандартизираните елементи в Европа. Първото и може би най-важно е висококачествената стомана, която използваме за нашите продукти. Освен че
тя е произведена в Западна Европа,
преминава 24-часова термична обработка (нормализация) в нашите
пещи, което прави по-лесни последващите механични обработки и гарантира минимална деформация поради
минималните вътрешни напрежения.
Благодарение на най-големия централен склад за нормализирани елементи в Европа успяваме да постигнем
и най-кратките срокове на доставка, които са изключително важни за
нашите клиенти в инструменталното производство и машиностроенето. Фирмената политика е безкомпромисна по отношение на качеството, а комуникацията във всяка държава и в централата е на най-високо
ниво благодарение на директните
представители и колегите в Австрия, които говорят почти всеки европейски език. Мисля, че именно тези
няколко фактора са изиграли ключова роля за успеха на Meusburger през
годините.
Какви са най-новите тенденции в инструменталното производство?
Тенденциите са много и ми е трудно да ги изброя, но от перспективата на Meusburger смятам, че основните тенденции са в посока на изпол-

26

зване на все повече закалени (или
най-малкото подобрени) материали, както и на материали със
специални износоустойчиви покрития, които гарантират пократки производствени срокове
и по-дълъг живот на детайлите.
Една от последните новости при
нас е DLC (от английски – подобно на диамант) покритие на почти всички видове изхвъргачи от
нашата номенклатура. Това покритие гарантира много по-дълъг
живот на изхвъргача и много полесна поддръжка на инструмента.
Приложими са и в медицината и
чистите стаи поради факта, че
могат да работят и без допълнително смазване.
Meusburger е на българския
пазар от близо пет години.
Как оценявате пазарното
присъствие на марката в
момента и какви са целите
ви?
Директно на българския пазар сме
наистина повече от 4 години, като
от миналата година вече имаме и
втори представител в Габрово, и
така се надяваме да постигнем оптимално обслужване на нашите клиенти. Смея да твърдя, че през последните няколко години успяхме да
направим стандартизираните елементи по-достъпни на българския
пазар благодарение на добрата комуникация с колегите в Австрия директно на български език и поради факта, че работейки директно с нас, а
не чрез посредници, нашите клиенти
могат наистина да получат най-доброто обслужване, в това число срокове на доставка, качество и цена.
Моята лична цел е да убедя всички
производители на инструментална
екипировка, че правилният път на

развитие е да се работи със стандартни елементи, които гарантират висока производителност, кратки срокове, повторяемост, тясна
специализация на тях самите във
високотехнологичната част от производството и чрез всичко това повишаването на конкурентоспособността им. Радвам се най-искрено, че
такива фирми в България има и стават все повече.
В кои браншове виждате найголям потенциал за развитие?
Съдейки по даденостите понастоящем в България и имайки предвид
какво се случва в околните държави,
върху които имам директен поглед,
мисля, че потенциалът за развитие
в инструменталното производство
е основно в няколко направления: електрокомпонентите, бялата техника,
битовата химия, хранително-вкусовата промишленост, медицината и
защо не автомобилопроизводството. Това като цяло са и основните
движещи сили за инструменталното
производство в Европа и света, а
малко или много и в България.
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Industry 4.0 ще създаде
по-гъвкави производствени
процеси
проф. Зигфрид Русвурм,
член на Управителния съвет на Siemens
и главен изпълнителен директор на сектор
Индустрия на Siemens, пред сп. Инженеринг ревю
изисквания продукти наистина става все по-важно. В съвременната
индустриална среда ефективното
производство на персонализирани
масови продукти вече е възможно.
Добър пример за това е автомобилната индустрия, при която от една
производствена линия рядко излизат
две напълно еднакви коли. Гъвкавостта на фабриките също се увеличава, а това означава, че в една фабрика може да се произведат голям брой
различни продукти – нещо, което ние
вече правим в нашия завод в Амберг.
Тази тенденция ще продължи и ще
обхване целия производствен процес.
Какво отличава визията на новата индустриална революция
Industry 4.0?

В основата си изискванията, които глобалната конкуренция поставя
пред индустриалните компании, не
са се променили от десетилетия:
продуктивността, бързината и
гъвкавостта непрекъснато трябва
да се увеличават. Освен това търсенето на продукти, ориентирани към
специфичните клиентски нужди,
продължава да нараства. Всичко
това задължава производственият
процес да е колкото може по-гъвкав.
Industry 4.0 е инициатива, която предлага оптимален метод за справяне с
тези предизвикателства.
Наблюдава ли се постепенно
преминаване от масово към
клиентски ориентирано производство? В коя сфера преобладава тази промяна?

Един изключително гъвкав производителен процес трябва да може да
се справя и в двата случая. Ще има
нужда от ефективността на масовото производство, защото в бъдеще ще продължат да съществуват
продукти и платформи, които ще се
произвеждат в големи количества, за
да се постигне икономия от мащаба. Но производството на ориентирани към конкретни потребителски
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Как това ще се отрази върху
начина на работа на служителите? Ще има ли все още нужда от хора във фабриките на
бъдещето?

Ролята на хората е фактор, който за мен лично, е много важен.
Много често дискусиите на Industry
4.0 засягат темата за това дали
хората ще станат излишни, след
като производственият процес започне да се управлява автоматично
от машини. Все пак, аз съм убеден,
че в епохата на Industry 4.0 човекът
ще е незаменим като креативен лидер и носител на идеи, който ще
използва интелекта си, за да създаде всички, и наистина имам предвид
всички, необходими процеси и процедури и да научи машините как да ги
прилагат чрез алгоритми и софтуер, който той е проектирал и разработил. Едва тогава машините ще
функционират така, както хората
искат.
Предлагат ли се вече продукти,
свързани с Industry 4.0 на пазара? Може ли да дадете пример?

Времето на Industry 4.0 все още
предстои, процесът ще бъде почти
завършен след около 20 години. Много от елементите на концепцията
вече са достъпни, но трябва да се
съчетаят в едно цяло. Става дума за

комуникации и мрежи от различни
компоненти или съгласуваност на
данните, идващи от отделните
стъпки във веригата на създаване на
стойност. Благодарение на нашия
софтуер за управление на жизнения
цикъл на продуктите (PLM software)
процесите като продуктов дизайн и
планиране на производствената верига имат достъп до една и съща
информация. В Siemens вече предлагаме широка гама от продукти,
свързани с Industry 4.0, под формата
на т.нар. Digital Enterprise Platform.
Много от техническите модули вече
се използват от клиентите ни или в
нашите производствени съоръжения.
Така например лабораторията за
реактивно движение на НАСА използва нашия софтуер за управление на
жизнения цикъл на продуктите при
дизайна на марсохода Кюриосити –
новаторска разработка на уникален
продукт, чието функциониране в
подобни трудни условия може да се
гарантира само чрез интензивна
усъвършенствана симулация. Заедно
с Фолксваген модернизирахме 17-годишна линия за пресоване. Чрез нашия софтуер беше създадена цялостна симулация, включваща всички
манипулатори, което позволява производството на две допълнителни
главини на минута, като крайният
резултат беше 1000 допълнителни
части за 8-часова смяна и 40% спестена енергия.
Във фабриката ни за електроника
в Амберг съчетанието от генериране на виртуален продукт и реалното му производство беше извършено по много показателен начин. От
1989 г. фабриката успява да постигне седемкратно повишаване на производствения обем и производствената площ и невероятно качество,
въпреки слабото увеличаване на персонала. Количеството на дефектите
е, ако искате вярвайте, 12 дефекта
на милион стъпки.
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Тече подготовката за изложенията
изложенията Z 2015 Subcontracting Fair и INTEC 2015 в Лайпциг
М

еждународното специализирано
изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии Z 2015 - Subcontracting Fair и специализираният индустриален панаир
за инструментално и специално машиностроене INTEC 2015 ще се проведат паралелно от 24 до 27 февруари следващата година в Лайпциг,
Германия, съобщиха организаторите
от Лайпцигски панаир.
„Вече тече подготовката за двата панаира, които се провеждат
съвместно - веднъж на две години. На
изложенията през 2013 г. се представиха повече от 1350 фирми, а посетителите бяха над 21 000, почти
изцяло специалисти от бранша
(97%)“, припомнят организаторите.
Z - Subcontracting Fair поставя акцент върху редица браншове като
автомобилостроене, електроника и
електротехника, индустриални услуги и други стопански отрасли. „Панаирът се наложи като едно от най-
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важните средища за сектора на
поддоставчиците в Европа“, добавят от Leipziger Messe. В допълнение към панаира традиционно се
организира и международният кооперационен форум и билатерални
срещи CONTACT: Бизнес срещи.
Паралелно с Z 2015 ще се
състои индустриалният панаир
INTEC. Продуктовият спектър на
INTEC обхваща общо и специално
машиностроене, производствена
техника, машинни елементи, инструменти и принадлежности,
металообработване, роботика,
автоматизация и др.
Z 2015 - Subcontracting Fair отново ще предостави добри възможности за представяне на български фирми пред широк кръг от специализирани германски посетители и потенциални чуждестранни партньори.
„Български поддоставчици участват
редовно като изложители на панаира Z от неговото създаване през
2000 г. Лайпцигски панаир предлага

преференциални условия за българските фирми изложители на превърналия се в традиция общ български
щанд. Германо-Българската индустриално-търговска камара, официален
представител на Лайпцигски панаир
за България, и тази година ще организира участие на фирми на общия
български щанд“, допълват от Лайпцигски панаир България.
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Партньорството с
ЕСД България
България ни дава шанс за
успешен старт на българския
машиностроителен пазар
Ян Ковар, търговски мениджър на TOS VARNSDORF,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Ковар, бихте ли
представили TOS VARNSDORF
като история, структура и
предмет на дейност?

Тази година честваме юбилей 111
г. от основаването на компанията.
С времето сме се наложили като
надежден доставчик на машини не
само за местния пазар, но и за страните в ЮИ Европа. Имаме дълготрайно присъствие в сектори, които
изискват обработка на големи детайли, като тежко машиностроене,
минна индустрия и други подобни
производства, които едновременно
с това изискват и висока прецизност и качество на обработката,
които ние сме доказали, че можем да
гарантираме.
Имаме много стабилни позиции и
на западноевропейския пазар, предимно в Германия, където компанията ни
се ползва с добро име и висок авторитет, а това е един от водещите
мотиви при избора на доставчик за
този пазар. Компанията ни е акционерно дружество, но е собственост
основно на 3-ма души, които са в
ръководството на компанията и в
течение на целия производствен
процес. Това според мен ни дава огромното предимство да реагираме
бързо и гъвкаво с предложение спрямо изискванията на всеки клиент.
Кои характеристики на вашите
машини им осигуряват конкурентно предимство на пазара?

Продуктовата ни гама е съсредоточена върху развитието на няколко базови модела универсални фрезово-пробивни машини, които можем
да развиваме и пригаждаме спрямо
конкретните поръчки на всеки един
клиент, тъй като приоритет в работата ни е не толкова серийното
производство, колкото работата по
поръчка с отделните производители. Друго предимство ни дава и факта, че сами произвеждаме не само
машините, но и инструменталното
оборудване към тях. Имаме общо 6
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производствени предприятия, в които работят близо 600 души. На практика може да се каже, че контролираме производствения цикъл на всички основни компоненти в машините,
които предлагаме.
Кога стартира партньорството ви с ЕСД България и как се
развива в момента?

Както вече казах, машините ни не
са нови за българския пазар, но трябва да призная, че почти нямахме активност тук през последните 20
години. Сега, започвайки отначало
заедно с ЕСД България, се надявам, че
ще успеем да се намесим в пазара,
разчитайки основно на високото качество, което предлагаме и на добре
позиционирани цени. По отношение на
ЕСД мога да кажа, че в тяхно лице
виждаме партньор с ноу-хау за клиентските потребности и дългогодишен
опит на машиностроителния пазар в
България, с което смятам, че имаме
един много добър старт.
За нас България е важен пазар, защото имате много сериозен опит и
традиции в областта на машиностроенето и макар че е все още е
силно ценово ориентиран, клиентите търсят и високо качество и прецизност на обработката, което е
предимство за нас. Затова ще подходим сериозно към нашите настоящи и потенциални клиенти, предлагайки световно качество на конкурентна цена и, не на последно място, подкрепа на място в лицето на
утвърден и авторитетен партньор,
какъвто е ЕСД България.
TOS VARNSDORF е представена в над 50 страни по целия
свет. Какво е мнението Ви за
европейския машиностроителен пазар?

Освен за пазара в България, аз
отговарям и за тези в бивша Югославия, Румъния, Унгария. Заедно с
това и за немскоговорящите страни – Германия, Австрия, Холандия,
Дания, което ми дава широка база за

сравнение. По отношение на България и останалите страни от ЮИ
Европа, не бих казал, че има голяма
разлика в клиентските изисквания.
Тук работим предимно с поддоставчици и производители на детайли,
които работят с не много големи
обеми и по конкретни поръчки. Това,
от своя страна, изисква гъвкавост
на производството. Това, както споменах, ние можем да предложим. От
друга страна, повечето от местните производители работят като
поддоставчици за други наши клиенти от Западна Европа. Познаваме
много добре изискванията на техните възложители към детайлите, които произвеждат за тях. Това според мен е и най-характерната линия,
по която ще се развива пазарът в
региона – търсенето на оборудване,
което може да гарантира производство на продукция, която отговаря
на изискванията за качество на световния и европейския пазар. В момента това може да бъде наблюдавано
като вече наложило се правило в
Германия например. Клиентите ни
там също са малки и средни производствени фабрики, които инвестират собствени средства при закупуването на машини. Това ги прави
много взискателни и внимателни в
избора – търсят се прецизни и високоефективни машини, които ще гарантират качествено производство
без излишни разходи.
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събития

Конференция и бизнес
срещи с германски фирми на
тема възобновяеми енергии
за сгради
О

т 16 до 19 юни т. г. ГерманоБългарската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира посещение на германски фирми в България
на тема "Възобновяеми енергии за
сгради. Опитът от Германия и
възможностите в България". Събитието се осъществява с подкрепата на
Министерството на икономиката и
енергията на Германия.
„На 17 юни в Радисън Блу Гранд
Хотел в София ще се проведе информационно събитие, на което германските участници ще могат да представят своите продукти и полета
за коопериране пред заинтересовани
представители на български фирми,
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институции и мултипликатори. Освен това
български и германски експерти ще запознаят
аудиторията с актуалното състояние и развитието в използването на
възобновяеми енергии за
сгради в България и Германия.
По време на следващите два дни – 18 и 19 юни, ще се проведат индивидуални бизнес срещи
между фирмите от Германия и заинтересованите фирми и организации
от България. Предвижда се разговорите да бъдат на място в съответната фирма/организация, а при

невъзможност за това – в ГБИТК.
Участието както в конференцията,
така и в бизнес срещите е напълно
безплатно и с предварително записване“, уточниха от Германо-Българската индустриално-търговска камара.
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Целта ни е да се утвърдим
като център на белгийския
холдинг Груп-Ай Пи Ес
Ес в региона
инж. Борис Кръстев, управител на
IPS (Industrial Projects Services) България,
пред сп. Инженеринг ревю
За този период екипът ни достигна 18 човека, включително двама
инженер-проекти в офиса ни в Румъния. Офисът ни там от 2010 г. е изцяло под наше управление. От 2012
г. имаме и 1 служител в Турция, където в края на 2013 г. успешно завършихме мисията си по подготовка и
управление на изграждането на голям
индустриален обект. На практика, за
този период се превърнахме от локален в регионален консултант и
ръководител на проекти, с основна
цел да покрием Югоизточна Европа.
Кое беше най-голямото предизвикателство през годините?

Инж. Кръстев, IPS България наскоро отбеляза своята 10-годишнина. Какво се промени от
създаването на компанията до
днес?

Като непосредствен участник в
създаването на офиса в България,
мога да кажа, че развитието ни за
тези 10 години е значително. На
първо място, започнахме работа
като западна компания, която не
познава местния пазар и буквално
трябваше упорито да се борим, за
да получим шанс за изява. Всеки път,
в който отивахме да си предложим
услугите, независимо от опита на
фирмата майка в Белгия и Германия,
липсата на реализирани проекти в
България се оказваше решаваща. По
тази причина бяхме големи късметлии, че изобщо успяхме да стартираме и да развием дейността си на
българския пазар, който е доста специфичен. Ако трябва да отбележа голямата разлика – тогава фирмата
влезе на българския пазар със самочувствието на западна фирма, която може да научи българите как се
правят нещата, а днес, 10 години покъсно, сме местна фирма, която много добре знае кое от западните маниери е приложимо тук и кое - не.
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Всеки следващ проект е предизвикателство за нас. Работим по обекти от гражданското строителство, включително търговски центрове и частни къщи, а също и по някои големи индустриални инвестиции в различни сфери, в нашия случай,
включително в металургията. На
практика последните 2 години нашата фирма излезе извън рамките на
България. Именно заради добрата ни
работа тук големи клиенти ни възложиха свои проекти извън страната
– миналата година приключихме голям проект в Турция, а в момента
работим по проект на Schneider
Electric в Латвия по силата на рамково споразумение за световно сътрудничество. То е факт благодарение на
съвместната ни работа през 2006
г. за първия завод на компанията тук,
както и последващото му разширение през 2011-2012 г., което Ай Пи
Ес ръководи като проектен мениджър. В момента на групово ниво
компанията ни работи по 5 проекта
на Schneider, като за еталон се ползва моделът, прилаган в България.
На какво се основават дългогодишните партньорства в работата ви? Как печелите доверието на клиентите?

Нашата тайна е 100% прозрачност, стил на работа, в който субективизмът е елиминиран до абсо-

лютен минимум и цялата ни работа
е подчинена на отворени, чисти
отношения, пълно доверие между
страните и това, че се отнасяме
към проектите на нашите клиенти
като към свои, превръщайки се в
техни дългосрочни партньори.
Кое е най-значимото постижение на IPS България за този
период?

Най-значимите постижения за
компанията са няколко. Най-голямото
за мен е споразумението за глобално
сътрудничество с Schneider Electric,
нещо, с което Ай Пи Ес България допринася за развитието на Груп IPS.
Другите постижения са, че за пръв
път в рамките на групата именно в
България се ангажирахме с управлението на обекти в гражданското
строителство. За повечето от
търговските центрове тип мол в
София сме изпълнявали функции като
координатор на наемателите, което
е много рядка и специфична дейност
за България. Друго важно нещо е, че
за първи път в рамките на групата
направихме пълно проектиране по
всички части на голям индустриален
проект – този на Монтюпе в гр.
Русе. Към днешна дата от България
поемаме и нуждите на групата IPS
за конструктивно проектиране.
Какви са плановете ви за развитие у нас и в региона?

В момента сме в процес на сертифициране на офиса в България
като инвеститор клас Б, като смятаме да го превърнем в регионален
център за Югоизточна Европа. Изборът не е случаен. Планираме да
наемем инженерни кадри и специалисти с руски език, с цел да се
превърнем в отправна точка за навлизане на пазара в Русия, който е
необятен. В същото време, с регионален център, локализиран именно
тук в България, смятаме, че ще допринесем за развитието и реализацията на множество значими индустриални проекти в България.
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Yokogawa изгражда системата за
контрол и сигурност в Yamal LNG
Yokogawa Europe Solutions B.V, подразделение на Yokogawa Electric
Corporation, спечели поръчката за изграждане на интегрирана система за
контрол и сигурност на новия завод за
втечняване на газ и други съоръжения
в областта Сабета на руския полуостров Ямал, в северозападната част на
Сибир. Възложител на поръчката е
Yamgaz, консорциум на компаниите
Technip и JGC Corporation. Yamal LNG
е един от най-големите проекти за добив на газ в Русия и се изпълнява от
JSC Yamal LNG, която е съвместно
притежание на най-голямата руска
независима петролна и газова компания Novatek (80%) и френският енергиен гигант Total (20%).
Като част от проекта ще бъде изграден интегриран комплекс за втечняване на природен газ с производствен капацитет 16 500 хиляди тона/годишно. Трите блока от инсталацията, съставляващи комплекса, ще
имат годишна произведена продукция
от 5,5 милиона тона всеки и ще бъдат
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пуснати в експлоатация последователно през 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
За този мащабен проект, Yokogawa
ще достави Centum VP интегрирани
системи за производствен контрол,
системи за безопасност ProSafe-RS,
промишлени системи за управление на
информационните потоци Exaquantum, PRM интегрирани пакети за мониторинг и диагностика на производствено оборудване, аналитични системи, както и системи за обучение на операторите. Компанията ще отговоря
за доставката, инженеринга, монтажа, пуска в експлоатация на системите и обучението на операторите.
"Русия притежава едни от най-големите запаси на природен газ в света и е особено активна в областта на
LNG (Liquefied Natural Gas), където са
в ход множество проекти. Смята се,
че има много неразработени находища
на природен газ на полуостров Ямал и
че обемът на производство на втечнен природен газ ще се увеличи. Нашите системи са в употреба в 47 завода

за втечняване на газ и 42 LNG терминала по целия свят. Въз основа на тази силна репутация, ние приветстваме важната роля на Yokogawa в проекта Yamal LNG и с нетърпение очакваме да започнем. Планираме да използваме този проект като трамплин за
разширяване на нашия пазарен дял в
Русия", коментираха от компанията.
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KNX продукти за сградна
автоматизация и стаен контрол
С портфолиото за управление на електрически инсталации и ОВК приложения на
Siemens пестите енергия и усилия
Цялостно KNX портфолио за
електрически и ОВК
приложения
Портфолиото на Siemens включва
всички компоненти, необходими за създаването на комфортен климат в помещенията на базата на световно утвърдения стандарт KNX. Тъй като
всички те са от един доставчик, внедряването на системата за автоматизация и стаен контрол става бързо и
безпроблемно. Това намалява инсталационните и оперативни разходи, като
същевременно увеличава надеждността. В допълнение, специалното приложение ETS (Engineering Tool Software) Ви
позволява гъвкаво програмиране на отделните системи само с един софтуер.

Продуктите и системите от
портфолиото Ви помагат да отговорите на изискванията на Вашите
клиенти за комфортна среда и икономично потребление на енергия.
Желаното ниво на осветеност, температура и свеж въздух се осигуряват на обитателите на помещенията точно когато са необходими.

Оптимизирайте връзката
между всички системи
KNX портфолиото осигурява безпроблемна интеграция между управлението на осветление, щори, отопление, вентилация и климатизация. Това намалява разходите за поддръжка
и увеличава енергийната ефективност. Също така специални готови
приложения позволяват и ефективна
интеграция към първичното производство на енергия. По този начин сградата покрива всички изисквания за
постигане на енергийна ефективност
клас A, съгласно стандарта EN 15232.

Визуализация и управление
Siemens предлага огромен избор от
дисплеи и стайни прибори за управле-
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ние и визуализация
на индивидуалните
настройки в помещенията. Широката гамата включва
ключове, многофункционални стайни
прибори, touch дисплеи, както и web-базиран интерфейс
с възможност за достъп през компютър, лаптоп, таблет и смартфон. В
допълнение към устройствата за
вграждане Siemens също предлага и
версии за монтаж на стена, отговарящи на специфичните стандарти за
всяка страна, в различни цветове.

Прецизни сензори
Портфолиото включва разнообразие от измервателни сензори: за температура, влажност, качество
на въздуха, сила
на вятъра и осветеност, присъствие, движение и метеорологични станции. Siemens предлага и комбинирани сензори, които намаляват необходимостта от окабеляване.
Продуктите осигуряват прецизно
измерване, което е основна предпоставка за постигане на енергийна ефективност. Сензорите са по-неподатливи на грешки при монтаж и лесно могат да се адаптират към нови конфигурации на стаите.

Индивидуален стаен
контрол
Контролерите и термостатите
от KNX портфолиото на Siemens,
както и гъвкавото
стайно табло, са
подходящия избор
за стаен контрол.
Те Ви позволяват
да комбинирате
функциите и модулите за различните
приложения, от които се нуждаете,
включващи вентилаторни конвектори, VAV, радиатори, охлаждащи тавани, осветление и щори. Портфолиото
също включва и мултифункционални
стайни прибори, както и термостати с интегрирани сензори за температура и контролни функции.

Предимства:

• Модулно KNX портфолио за електрически и ОВК приложения;
• Многофункционални стайни прибори,
подходящи за всякакви системи;
• Защита на инвестицията благодаре•

ние на съвместимостта с предшестващи продукти на база стандартен комуникационен протокол;
Надежден партньор с над 20 години
опит в областта на KNX.

"Умни" задвижващи
устройства
Богатият избор
от задвижващи механизми за превключване, димиране,
управление на Венециански щори, термични задвижки и
задвижващи мехамизми за ПЖР предлагат много различни опции за връзка между стайните контролери и изпълнителните механизми.

Енергийно-ефективен
контрол
ОВК контролерите на Siemens предлагат енергийноефективно управление. Интегрираните функции за пестене на енергия и
обмяната на информация чрез KNX спомагат сградната автоматизация да е по-енергийно ефективна от всякога. За тази цел са налични голям набор от стандартни приложения с оптимизирани настройки. Като опция се предлага и Web сървър, който дава възможност за управление, мониторинг и поддръжка на инсталацията по всяко време и от всяко място.

Сименс ЕООД
Сектор Инфраструктура и Градове,
Направление Сградни технологии
1309 София, ул. Кукуш 2, тел.: 02/ 8115 430,
факс: 02/ 8115 652, e-mail: icbt.bg@siemens.com,
www.siemens.bg/icbt
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събития

Трелеборг Сийлинг Солюшънс
официално откри новия си
офис в София
Г

лобалният производител на прецизни уплътняващи решения Трелеборг Сийлинг Солюшънс официално
откри новия си офис в София на 3
април т. г. Новата фирмена база се
намира на бул. Христофор Колумб 80
и заема площ от 1000 кв. м. Модерната централа разполага с просторен логистичен, обучителен и инженерен център. Toй, от своя страна, е
свързан в мрежата на Трелеборг c
повече от 400 инженери, 9 научноизследователски центъра и 27 производствени предприятия в света.
„Логистичният ни център, простиращ се на площ от 400 кв. м,
предоставя съхранение на поръчките
на склад в климатизирана и защитена среда, за да осигури най-високи
стандарти на качеството. Разположението в близост до летище София
и до повечето транспортни компании дава възможност на системата
ни за управление на доставките да
се включи в глобалната мрежа за
доставки, като по този начин гарантираме навременно получаване на
високотехнологичните ни продукти
от крайния клиент“, обясниха от компанията. Новият обучителен център
на Трелеборг осигурява 120 кв. м
пространство, позволяващо на инженерите разработване на най-добрите решения в сферата на уплътненията и уплътнителните технологии.
В рамките на официалното откриване клиенти и партньори на компанията имаха възможност да посетят новия офис и да вземат участие
в богатата програма, подготвена
от организаторите. Събитието започна с обиколка на завода „Трелеборг
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Сийлинг Солюшънс Силкотех България“ в гр. Перник, от който компанията закупи 50-процентов
дял през 2011 г. Изпълнителният директор на
ТСС за България Руслан
Папазян разведе гостите
из технологичното съоръжение, като ги запозна с
принципите на производство на силиконови уплътнения и компоненти.
Събитието продължи
в новия офис на Трелеборг
в София, където посетителите имаха възможността да чуят лекция на
Холгер Йордан, мениджър
Хидравлични технологии
в ТСС. На официалната церемония по откриването,
която беше акцент във
вечерната програма на
събитието, присъстваха
председателят на Българо-скандинавската търговска камара и почетен
консул на кралство Швеция Йоран
Свенсон, Юрген Бош, президент маркетинг на Трелеборг за Европа, Екехард Нойрайтер, член на Управителния съвет на Германо-българската индустриално-търговска камара и регионален мениджър на АББ България, известният футболист от близкото
минало Красимир Балъков, служители, партньори и клиенти на компанията.
В духа на позитивните промени,
които съпътстват развитието и
израстването на Трелеборг Сийлинг
Солюшънс на българския и международния пазар, г-н Папазян приветства гостите с кратка история на

компанията и разказа за етапа по
преместването й в новия офис. Той
подчерта усилията, вложени от
страна на екипа, за да стане новата
централа реалност. Красимир Балъков, като добре позната личност в
България и Германия (и по-конкретно
в Щутгарт, където е централата на
компанията за Германия), се обърна с
приветствие към гостите, като
разказа историята на своето преместване от Лисабон в Щутгарт, за
моментите на адаптиране и мотивация, за постоянното израстване в
професионален и личен план. Той сравни личната си история с етапа, през
който Трелеборг преминава в развитието си и пожела още повече успехи на компанията.
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Спиралико е млад, но бързо
развиващ се производител
Силвия Георгиева, управител на Спиралико,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаемa г-жо Георгиева, наскоро се навърши една година
от старта на производството
в Спиралико. Разкажете ни повече за продуктовата гама и
областите й на приложение.

Спиралико наистина е млад производител, но бързо развиващ се в интересна пазарна ниша – най-големите в България и региона тръби, шахти, помпени станции и цистерни за
канализация и управление на дъждовни води. За кратко време натрупахме огромен опит в изграждащата се
инфраструктура в България (благодарение на ОПОС) и се превърнахме в
крайъгълен камък в сектора, благодарение на качеството на нашите изделия, отговорност към поетите
ангажименти и отзивчивост към
ежедневните проблеми.
Уникалната структура на тръбите Spiralico предлага разнообразие
от размери и напречна коравина според изискванията на проекта. Специфичното съчетание на свойствата
на използваните суровини и производствената технология осигурява
олекотени тръби за различни приложения в комуналното, промишленото, пътното строителство, рехабилитацията, както и за морски
тръбопроводи.
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Какви нови продукти разработвате в момента?

Ангажирани с проблемите на нашите клиенти, продиктувани от природните особености в България (почви, климат, подпочвени води и др.),
разработихме и патентовахме уникални системи за свързване на произвежданите от нас тръби, шахти и фитинги. Конкурентното предимство
на изделията Spiralico постигаме благодарение на смелостта да комбинираме утвърдени процеси в пластмасопреработващата индустрия и 19годишен опит и познания в областта на полимерите. Ефективността
и резултатът на разработките са
потвърдени в полеви проби, съпоставка на постиженията и съответствие
със стандартите между изделията
Spiralico и алтернативни доставчици.
В процес на патентоване е
нова система за съединяване
на тръби и шахти. Какви ще
бъдат нейните предимства?

Освен че позволява бързо и ефективно монтиране на тръби с големи
диаметри при реални условия на терен, системата за съединяване осигурява така важната водоплътност
дори при смесени системи – тръби
от полипропилен, шахти и арматура
от полиетилен. Свързването може да

става както чрез заваряване на
тръбите, така и с монтаж с муфа.
Кои са приоритетите в плановете ви за развитие на компанията?

Анализирайки опита и пазара на
ВиК инфраструктурни продукти, сме
се насочили към още една ниша, запълвана към момента с внос от Турция
и Македония, и частично от местно
производство. Става въпрос за напорни тръби за пренос на вода и природен газ с размери от 110 до 1000 мм.
Сегментът е с огромен потенциал
поради факта, че е ориентиран към
необятното потребление на пазари,
пряко свързани с качеството на живот и заетост, като устойчиво захранване с питейна вода и природен
газ на големи градове и общини, рудодобив, енергетика и др.
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DJK Europe организира
SMT форум в София
Н

а 9 и 10 април т. г. в Интер
Експо Център, София се проведе SMT
форум, организиран от компанията
DJK Europe. Събитието, под наслов
"Производство. Инспекция. Процеси",
представи актуални решения за SMT
производство и бе посетено от
представители на компании от сектора. Форумът откри Димитър Димитров, зам. управител на DJK
Europe, който приветства участниците и очерта акцентите в програмата.
Първата лекция бе посветена на
решенията Panasonic, като по-специално внимание бе отделено на принтера за нанасяне на спояваща паста
– SPG и на машината за повърхностен монтаж АМ100. Питър Барбър,
приложен инженер в Panasonic Factory
Solutions Europe, направи кратко представяне на дейността на компанията в световен мащаб и акцентира
върху предимствата, които предоставят предлаганите от Panasonic
решения.
"SPG гарантира непрекъснат технологичен процес благодарение на
факта, че главата се контролира
чрез въздушно налягане, което позволява поддържането на постоянен
ъгъл на нанасяне на спояващата паста", коментира той. "За да е универсален процесът на нанасяне, трябва
да има възможност за управление на
скоростта. Затова ние предлагаме
високоскоростен мулти контрол,
който позволява равномерно нанасяне на пастата. Оборудван с ново
поколение почистващо устройство,
принтерът предлага прецизност при
работа и стабилни резултати в
дългосрочен план, а иновативната
система за автоматично подаване
на спояваща паста спестява допълнително време и разходи", допълни гн Барбър. В своята лекция той подчерта, че новостите при Panasonic
в решенията за повърхностен монтаж са продиктувани от тенденцията производителите да се ориентират към спояваща паста с по-ниско
качество, което налага високотехно-
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логични решения,
които да осигурят
високото качество
на
процесите.
Питър Барбър представи и предимствата на машината за монтаж
AM100, която представлява цялостно
решение за асемблиране с производителност 35 800
компонента в час. Лекцията бе последвана от практическа демонстрация.
Форумът продължи с представяне дейността и продуктите на MEK
(Marantz), които бяха презентирани
от Хенк Бийманс, генерален директор на Marantz Business Electronics
Europe. Акцент бе поставен върху системата за автоматична оптична
инспекция на печатни платки – AOI
на компанията. "Системата разполага с коаксиална осветителна система с висока резолюция Telecentric
Optics, високоскоростна 24-битова
CCD цветна камера, мощни алгоритми за спектрален анализ, осигуряващи бързина и прецизност при инспекцията и специален Prototype режим,
позволяващ проверка на параметрите преди стартиране на продуктовата линия", обясни г-н Бийманс. Особен интерес предизвика новият продукт на фирмата – SpectorBox. "Системата е оптимизирана за инспекция при вълново и селективно запояване на THT и SMT компоненти. С
нейна помощ може да се извършва
инспекция на вътрешните слоеве на
платката директно върху конвейерната система", подчерта той.
Следващата лекция бе посветена
на системата EFA на Lebert Software
Engineering, която предоставя прецизна визуална инспекция на продукти и компоненти в електрониката.
"Софтуерът може да бъде настроен
за инспекция по сериен номер, по
модел на компонента, партида или
за multiboard PCB конфигурации. EFA
Inspection поддържа всички възможни
формати данни и изображения, като

разполага с възможности за задаване на един или множество критерии
наведнъж, както и за бързо възпроизвеждане и сравняване на резултатите от текущи и предишни проекти
в табличен вид", подчерта лекторът
Йорг Леберт, главен изпълнителен
директор на Lebert Software Engineering.
Събитието продължи с презентация на рентгеновата система X-eye
3100 от SEC Korea, представена от
Деян Гунев от DJK Europe. „Оборудвана с плосък детектор с висока
резолюция и подходяща за инспекция
на повърхностен монтаж, X-eye
3100 осигурява надеждност и висока производителност за приложения
в областта на безрарушителния
контрол и анализа на дефекти“,
уточни г-н Гунев. В презентацията
бяха представени редица възможности на решението, сред които програмируемият мултиосен контролер и иновативната CNC функционалност.
SMT форумът завърши с представяне на цифровия 3D микроскоп KH8700 от HIROX, осигуряващ прецизно микронаблюдение, с широко приложение в електрониката. „Дигиталният микроскоп се отличава с бързи
и точни 2D или 3D изображения с
максимална резолюция, при които е
елиминиран рискът от човешка
грешка. KH-8700 разполага с лесен за
употреба софтуерен пакет и иновативна хардуерна платформа, осигуряващи отлична скорост и производителност“, сподели Емилиен Леонхард, мениджър продажби на компанията за Европа.
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Wuerth Elektronik Bulgaria представи
новости в Power & EMI дизайна
На 14 май т.г. Wuerth Elektronik
Bulgaria организира семинар на тема
Power & EMI Design в Best Western
Hotel Expo, София. На събитието
присъстваха близо 50 дизайн-инженери и разработчици на електронни
устройства от български компании.
Гост-лектори бяха Лоранд Фоекел,
приложен инженер и мениджър разработки продукти във Wuerth Elektronik
eiSos и Атила Левачич, регионален
мениджър за Югоизточна Европа.
Семинарът бе открит от инж. Димитър Василев, представител на
Wuerth Elektronik в България, който
приветства присъстващите специалисти и представи накратко дейността на компанията. „Това е първият организиран от Wuerth Elektronik
eiSos семинар на тема Power & EMI
Design в България. Надяваме се това
да се превърне в традиция, каквато
имаме в повечето европейски страни. През тази година планираме още
един семинар съвместно с лабораторията към Института по Метроло-
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гия на БАН. Wuerth Elektronik eiSos е
един от най-големите европейски
производители на пасивни електронни и електромеханични компоненти
за електронната индустрия. Част е
от Wuerth Group, световният лидер
за крепежни технологии. В компанията работят 5000 служители. За
2013 г. Wuerth Elektronik eiSos генерира продажби на стойност 335 млн.
евро. Компанията е специализирана
в EMC компоненти, индуктори, RF
индуктори и LTCC компоненти,
трансформатори, компоненти за
защита на електронни схеми, захранващи модули, светодиоди, конектори, превключватели, силови компоненти за монтаж чрез запресоване
и крепежни компоненти. В България
Wuerth Elektronik eiSos работи директно от средата на 2013 година.
Надяваме се да продължим да разширяваме портфолиото продукти и
услуги за приложните инженери“,
допълни инж. Василев.
Сред основните теми в програма-

та на мероприятието бяха Източници на електромагнитни смущения,
Проектиране на филтри, Препоръки
за проектирането на печатни платки, Екранирани срещу неекранирани
индуктори, EMC демонстрация на
живо със спектрален анализатор,
Електромагнитни смущения при AC/
DC преобразувателите, Измервателни техники и Инструменти за проектиране.
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Оборудване
санитарно изпълнение
Предлагани на нашия пазар продукти и решения, с приложение в
производства и сгради със специфични хигиенни изисквания
Верни на стремежа си да следим интересното и разнообразното в предлаганите на българския пазар
продукти, технологии и услуги за промишлеността, списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, посвещава рубрика Във фокус на настоящия си брой на оборудването санитарно (хигиенно)
изпълнение. В пазарния преглед са включени по азбучен ред водещи компании, които представят свои
продукти и решения, приложими в производства и сгради със специфични хигиенни изисквания.

Предлагаме решения с приложение във
фармацевтичната промишленост и
електрониката
Фирма CCS – България извършва измервания на параметрите на въздуха в чисти стаи, помещения, зони и
ламинарни боксове, съгласно ISO 14644 и EC GMP стандарти, с цел определяне класа на чистота. Извършваме
измервания на всички параметри, съгласно тези стандарти, а именно: брой и големина на механични частици;
температура и влажност в помещенията; диференциал-

ни налягания между помещенията; скорост и дебит на
въздушните потоци; кратност на въздухообмена; проверка на НЕРА-филтри за наличие на течове или недобро
монтажно уплътняване; тест за възстановяване, тест
за визуализация и други.
Според ISO 14644-3 и Наредба № 39 от 26 август
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по
профилактика и контрол на вътреболничните инфекции
- за резултатите от измерванията издаваме протоколи, съгласно ISO 14644, които до сега са приемани без
забележки от международните инспектори.
Клиенти, ползвали нашите услуги, са почти всички
фармацевтични производители в България, както и някои от производителите на електроника. Също така все
повече тези услуги се търсят от медицинските заведения – за контрол чистотата на въздуха в операционни
зали, реанимации и прилежащите им помещения в болници, за контрол на помещения и ламинарни боксове в
тъканни банки, банки за стволови клетки и ин-витро лаборатории към центрове за репродуктивно здраве.
Анелия Огнянова, управител CCS България
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Монтажните фитинги хигиенно
изпълнение на KOBOLD намират
приложение в хранителната и
фармацевтична промишленост
Фирма KOBOLD Messring е един от световните лидери сред производителите на прибори и средства за измерване на разход, налягане, температура, ниво, анализ
и др. величини в областта на индустриалната автоматизация. Освен приборите с общо предназначение, фирмата предлага и редица прибори, специално предназначени за приложение в хранителната и фармацевтична промишленост, а за процесното им присъединяване предлага и разнообразна гама от съответни монтажни фитинги хигиенно изпълнение от серията LZE, сертифицирани
по стандартите EHEDG и 3-А, които гарантират хигиенните параметри на изделията по отношение на дизайна и използваните материали. Хигиенните фитинги
от серията LZE се отличават с липсата на празни пространства и без употребата на уплътнителни еластомери в местата на свързване към приборите в три различни размера (M12x1.5, G 1/2 и G 1), а процесните
присъединявания се предлагат в най-често срещаните
варианти за тази индустрия като Tri-Clamp, Varivent,
конично присъединяване DIN 11851 и др.

тръби с размери DN15...DN80 с интегрирани хигиенни
присъединявания за предлаганите прибори, с което значително се улеснява изграждането на тръбни системи.
Описаните монтажни фитинги хигиенно изпълнение
на фирма KOBOLD позволяват извършването на CIP/SIPпроцеси и имат широко приложение в хранителната промишленост (например в млечната и пивоварната), фармацевтичната промишленост, биотехнологиите, химическата промишленост и много други отрасли. Те са
подходящо оборудване например към предлаганите от
фирма KOBOLD за тези приложения нивомери модел LNP,
нивосигнализатори модели LNM, LNZ, LNK, LNR, термометри модел LTS и други.
Фирма KOBOLD предлага и редица други прибори с
хигиенни присъединявания (Tri-Clamp, Varivent, конично
присъединяване DIN 11851, In-line ISO, In-line Tri-Clamp, Inline DIN и др.), например магнито-индуктивни разходомери от серията DMH, термометри модели TNS, ротаметри модели BGN и BGF, разделителни мембрани за манометри и трансмитери за налягане от серията DRM,
прибори за измерване на мътност ATA, ATS, ATL, прибори за измерване на проводимост, концентрация и температура LCI и други.
инж. Тошко Милкински,
представител на KOBOLD за България

Продуктите на Retsch намират широко
приложение в лаборатории за научни и
приложни изследвания

Принципът на работа на хигиенните фитинги от серията LZE се основава на наличието на уплътнителен
ръб, който се допира до уплътнителния конус в края на
резбата на монтирания прибор и при затягане леко се
деформира, с което се гарантира уплътнението без
употребата на еластомери. Предлаганите уплътнения
са Metal-Metal (температурен обхват -20...+250 °С, работно налягане до 50 bar) и Metal-Plastic (температурен
обхват -20...+150 °С, работно налягане до 10 bar), а използваните материали са Stainless steel 1.4404 и PEEK.
Степента на полиране на металните части на фитингите за вътрешните повърхности е 0.8 микрона, а за
външните повърхности тя е 1.6 микрона.
Фирма KOBOLD предлага и разнообразна гама фитинги от серията LZE-R за монтаж чрез заваряване към
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Научната дивизия на Вердер Груп включва световноизвестни фирми, прoизвеждащи апаратура за научноизследователски, аналитични и производствени лабораторни звена. Посредством търговското си представителство за България, Вердер Груп представя две от найдългогодишните фирми на пазара за лабораторна и аналитична техника – Retsch и Carbolite.
Фирма Retsch е с близо 100-годишен опит в намаляване размера на твърди частици, тяхното сепариране и
анализ. През годините нейни продукти се използват в
много водещи лаборатории за научни и приложни изследвания: смилане на кости в лицево-челюстната реконструкция - предварително смилане с челюстна трошачка и
фино смилане с ултрацентрофугни мелници; сепариране
посредством пресяващи машини и тестови сита; смилане на биокерамика за костни импланти и протези предварително смилане с челюстни трошачки и фино
смилане с планетарни топкови мелници; смилане на лечебни билки без увреждане на активните вещества предварително смилане с режещи мелници и фино смилане с ножови мелници; смилане и хомогенизиране на хомеопатични лекарства, таблетки, фармацевтични препарати, лактоза и мн. др. - механичен хаван; ДНК/РНК анализи, химични анализи на коса и тъкани - осцилираща
топкови мелници, криогенна топкова мелница, пресяващи машини и тестови сита; разделяне на репрезентативни проби - механични делители с най-висока точност.
Фирма Carbolite е друг член на Вердер Груп с многогодишен опит в температурното третиране на материали и произвеждащ сушилни, пещи и специализирани
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термични уреди до 3000 oС. Гамата от продукти на
фирмата покрива почти всички водещи индустрии,
като има и специализирани продукти, насочени в сектора на т.нар. бели (стерилни) стаи - сушилни с максимална температура до 600 оС и обем от камерата от
28 до 1790 л.
Насочеността на научната дивизия на Вердер Груп е
да подпомага и улеснява работата на научноизследователските, производствени и приложни лаборатории,
както и обратна връзка от тях за създаване на нови
методи на смилане, сепариране и анализ, подпомагащи
ежедневната работа на специалистите.
инж. Георги Евтимов,
продуктов мениджър за България Retsch и Carbolite

Сензори за визуална инспекция от SICK
гарантират безопасността на храните
Сензорите за визуална инспекция Inspector от фирма
SICK гарантират прецизен контрол на производствените линии на белгийския производител Crop’s. Продукцията на компанията - замразени плодове, зеленчуци и меса,
се подлага на прецизен и цялостен контрол на качеството. Всяка опаковъчна линия е оборудвана с две камери.
Едната камера инспектира опаковката като цяло и проверява дали е поставена правилно. Втората камера следи дали номерът на партидата и срокът на годност са
отпечатани коректно. Сензорите за визуална инспекция
от SICK разполагат с интегрирани функции, които позволяват тези процеси да бъдат изпълнявани бързо и
лесно.
Всеки път, когато се внасят промени в продуктовата линия, оператор проверява дали новата опаковка
отговаря на спецификациите. Той подава команда към
системата от камери, която гарантира, че следващите опаковки отговарят на предварително зададените
параметри. Ако има някакво отклонение, камерата предава съобщение за грешка и линията бива спряна. Номерът на партидата се проверява чрез преброяване на
пикселите в полето на кода и продуктът се изважда от
производствената линия автоматично.
Благодарение на този изключително практичен подход, Crop’s успява да намали процента на грешки при окончателната инспекция на опаковките до нула след въвеждането на системата. Всички изходни продукти се доставят в завода вече замразени. За да се гарантира не-
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Системата за визуален контрол от SICK е способна
автоматично да заучава параметрите при смяна на
оформлението на етикетите за различни търговски
марки. За оптимални резултати от Crop’s планират
интегриране на различните решения за контрол на качеството като контролни теглилки, детектори за метал
и сензори за визуална инспекция, в цялостна система,
която да осигури и безпроблемна проследяемост на контрола на продуктите.
Отмар Лакнер, мениджър на Румъния и регионален
мениджър за Румъния и Югоизточна Европа, SICK

Адара Инженеринг предлага широк
спектър от продукти санитарно
изпълнение
прекъсната студена верига, всеки производствен цикъл(смесване на съставките и мариноване, измерване, пакетиране, складиране) продължава само между 15 и 30
минути. В този тесен времеви прозорец трябва да бъде
осъществен и контролът на качеството. За тази цел
всяка минута до 100 продукта минават покрай сензорите, а самата инспекция се извършва за части от секундата. Това е възможно благодарение на базовите функции, с които разполага всеки сензор Inspector.
Операторът избира най-подходящата предварително
конфигурирана програма за всеки тип опаковка. Тя уточнява коя част на опаковката трябва да бъде инспектирана. Операторите могат да извеждат изображенията,
генерирани от камерите, на монтирани в производственото хале екрани. Това им позволява да се уверят, че е
избрана правилната програма и камерата е в състояние
да направи използваема снимка на опаковката. Благодарение на функцията за разпознаване на предварително конфигурирани програми (teach-in) системата автоматично
разпознава какъв тип опаковка е необходима за всеки
производствен цикъл. Това осигурява изключителна гъвкавост и гарантира 100% точна финална инспекция.
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Санитарно-хигиенните продукти в нашата продуктова гама засягат процеси, обвързани с третиране на питейни води (регулиране на pH, дезинфекция, обратна осмоза), третиране на отпадни води (филтрация, флокулация и други) , промишлено-производствени процеси (ЦХП,
ТП, ХВП, млекоцентрали и други). За целта се използват
високотехнологични и енергийно ефективни дозиращи
помпи от ново поколение SMART DIGITAL на световния
производител на помпи и помпено оборудване Грундфос.
Дозиращите помпи SMART DIGITAL предлагат най-съвременна технология на задвижване, изключително улеснен
контролер за настройка и интелигентна система
FlowControl. SMART DIGITAL дават възможност за работа
дори при газоотделящи и високовискозни флуиди, тъй като
помпата винаги работи с пълен обем на хода на засмукване. Тези свойства осигуряват извънредно прецизни, надеждни и икономични процеси, съчетани с най-доброто възможно съотношение цена-характеристики. Посредством тях
се реализира икономия на използваните за третиране
химикали в размер до 25%, както и до 30% икономия на
енергия. Благодарение на оптимизирания принцип на действие, периодите на обслужване са два пъти по-големи в
сравнение със стандартните дозиращи помпи.
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Интерес представлява и системата за дезинфекция на
питейна вода OXYPERM, която няма аналог на пазара.
Системата обхваща целия процес от производството на
дезинфекциращия разтвор до физическото третиране на
водата във водоснабдителни системи. OXYPERM използват хлордиоксид за дезинфекция на вода, посредством
смесване на разтвори на натриев хлорид (NaClO2) - 7,5% и
солна киселина (HCl) - 9%. Полученият концентрат е изключително ефективен и непроменящ вкуса и мириса на
водата, като едновременно с това дава завидни резултати в борбата с бактерията Легионела. Впръскването на
хлордиоксид във водопреносната система може да се
извърши в избрана точка, която се счита за подходяща.
Ако целта е пълна дезинфекция, точката на впръскване
трябва да е там, където главният водопровод влиза в
сградата. В повечето случаи е достатъчно да се третира само системата за топла вода, където рискът за развитие на бактерии е най-голям. Адара Инженеринг е партньор и с италианския производител на специални помпи
ARGAL. Те са с корпуси от композит и други технически
сплави, приложими за индустриални цели там, където има
завишени санитарно-хигиенни изисквания. Прилагат се за
флуиди като киселини, основи, соли, солени разтвори,
морска вода и др. Конструкциите на помпите са различни
и могат да се произвеждат съобразно индивидуалните
потребности на клиента.
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В последните години промишлеността в България се
опитва да догонва конкуренцията на пазарите от Европейския съюз, покривайки европейски стандарти по отношение на санитарно-хигиенните изисквания. Именно
прилагането им ще повиши доверието в българските
стоки и ще докаже, че българските фирми могат да
бъдат добър партньор и са конкурентоспособни както
на вътрешния, така и на външния пазар. Адара Инженеринг следи всички тенденции в областта и поддържа
широк спектър от продукти, които могат да помогнат
за нуждите на развиващите се сектори.
инж. Борис Наумов,
консултант продажби в Адара Инженеринг

Контролерът AMKAMAC А5/А6 е
подходящ за вграждане в оборудване с
повишени хигиенни изисквания
Контролерът AMKAMAC А5/А6 със своя дизайн на
екрана със степен на защита IP69K е разработен за
вграждане в технологично оборудване, за което хигиената или херметичността срещу вода и прах са задължителни, като например в хранителната или фармацевтичната индустрия, при опаковане или бутилиране
на напитки, а също така и при машини за обработка на
камък или дърво. Особено важно е работните повърхнини да са с ниска грапавост, без пукнатини, остри ъгли
и без издатини, а също така да бъдат бързо и лесно
почиствани за премахване на замърсявания от различен характер.
Екранът на контролера AMKAMAC А5/А6 отговаря
на изискванията на хигиенния стандарт DIN EN1672-2.
Той е разработен по капацитивна сензорна технология и
е покрит с перфектно гладък стъклен слой, осигуряващ
степен на защита от прах и влага IP69. Той е устойчив
също срещу агресивни дезинфектанти, използвани при
почистване. Едно от най-големите му преимущества е,
че може да бъде почистван с гореща водна струя под
налягане (степен на защита К).

май 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

във фокус
Управлението на екрана става чрез докосване с незащитена ръка, както и с ръкавици за капацитивни дисплеи. Освен това капацитивната сензорна технология
гарантира яснота на изображението и висока енергийна
ефективност.
AMKAMAC А5/А6 се причислява към контролерите
последно поколение и се предлага във вариант за вграждане в електрически табла, а също и като интелигентен контролер с интегриран сензорен екран с размери
7", 9", 12" и 15". Той е базиран на ATOM процесор, който
не се нуждае от вентилатор. Контролерът не притежава други движещи се части, които биха довели до неизправност. С неговите 512 МВ RAM и до 2 GB флаш памет един от най-големите от този тип. Операционната система в реално време Linux (Windows) осигурява
сигурно и бързо администриране на данните без необходимост от UPS,което означава, че всички необходими
данни ще бъдат достъпни отново при рестартиране
след отпадане на захранването. Използването на Qt визуализация, програмирана на C++, предлага широка гама
от опции за проектиране на графично привлекателен и
интуитивен потребителски интерфейс. Qt предлага
достъп до база данни SQLite, така че производствените
данни могат да бъдат прочетени и управлявани. Допълнителни програми дават възможност за използване на
смартфон или PC таблет като управляващ терминал.
Оперативните инструкции, както и друга придружаваща информация, са във вид на PDF файлове.
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Към контролера чрез USB порт може да бъде включена
WEB камера, чиито изображения да бъдат използвани при
дистанционно обслужване. Поддържащият персонал има
достъп до цялата необходима информация от произволно
място в произволно време. Програмният софтуер CoDeSys,
който се явява стандарт за PLC контролерите, е съвместим с Qt и с обменяните данни в реално време.
Потребителят може да разчита на висока точност
при синхронизация на голям брой оси на различни нива на
управление, на комуникация между отделните нива в
реално време, на обмен на данни с други програми чрез
OPC сървър, както и на интегриране в системи за управление на предприятието.
д-р инж. Стефан Деевски, управител АМК
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Оборудването хигиенно изпълнение на
Вердер гарантира безопасно изпомпване
на продуктите

Проточната разделителна мембрана
WIKA елиминира попадането на чужди
тела

През последните години все още има доста случаи за
контаминиране на хранителните продукти с опасни за
живота микроорганизми в производствените цехове на
хранително-вкусовия сектор, които са предизвикани от
нехигиеничен дизайн на оборудването или съоръженията.
Недостатъците, като присъствието на мъртви зони,
лошото качество на заварки, пукнатини в повърхности
и т.н., могат да предизвикат кръстосани замърсявания
със сериозно въздействие върху безопасността на храните.
Вердер предлага иновативни решения за преработвателните предприятия от различни сектори на ХВП,
както и от козметичната и фармацевтичната индустрии, внедрявайки принципите на хигиеничен дизайн
заедно с грижливо придвижване на чувствителни течности, използвани в най-различни производствени хигиенични процеси. Предлагаме помпи, предназначени за ра-

В повечето случаи разделителните мембрани се асемблират с измерващия налягането уред, като вътрешното пространство между тях се запълва с предавателна
течност. Това носи известен риск – при скъсване на
мембраната тази течност (тя трябва задължително да
е упомената и да е сертифицирана за хигиенни приложения) може да попадне в процеса. Алтернатива без този
риск предлага WIKA с модела PG43SA - тук се използва
"сух" измервателен елемент. Деформацията на мембраната се предава директно към предавателния механизъм
посредством механично съединение. Така попадането на
чужди тела в хигиенния процес е напълно елиминирано.
Патентованата проточна разделителна мембрана
WIKA981.ХХ предлага изключителни предимства за избягване на мъртвите зони и осигурява перфектно почистване. Тя работи на същия принцип като стандартните мембрани, но не е плоска, а цилиндрична. Тя се монтира като част от тръбопровода и стерилизацията (CIP и
SIP) се постига много лесно. Освен трансмитер на налягане или манометър към нея допълнително може да се
монтира и съпротивителен термометър (директно към
вътрешната страна на мембраната).

бота в хигиенни приложения и при обработка на хранителни продукти като изпомпване на млечни продукти
(сметана, крема сирене или кисело мляко) и на основните съставки за плодови сиропи и концентрати за производство на плодови сокове или пък на продуктите за
лична грижа.
Предлаганата от нас гама помпи (двойно-диафрагмени задвижвани със сгъстен въздух, бутални, шлаухови,
шнекови, центробежни) може да се справи с най-разнообразни среди като мляко и млечни продукти, напитки,
вискозни пасти, конфитюри, желета, гелове, сиропи,
шампоани, кремове за лице или паста за зъби, при което
се гарантира безопасното изпомпване на продуктите.
Цялата гама е лесна за ръчно почистване или с помощта
на CIP или SIP процеси.
Марин Мереуца, Координатор вътрешни продажби
за България и Румъния, Вердер
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Водеща тенденция на пазара са хигиенните решения
без използване уплътнители. Присъединяването NEUMO
BioControl позволява уплътняване метал в метал. Основно
намира приложение във фармацията. Системата от хигиенни присъединителни адаптери на WIKA позволява на
потребителя бързо да адаптира наличния трансмитер към
процеса. Предлага се широк спектър от асептични процесни връзки: клампа, резба, VARIVENT или NEUMO. Това
позволява редуциране на резервните части – може да са
достатъчни един или два интелигентни трансмитера
UPT-21 по EHEDG и няколко процесни адаптера.
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Съпротивителните термометри TR21 и TR22, директно монтирани или с гилза, могат да бъдат интегрирани във всички стандартни процеси. Качеството на
техния хигиеничен дизайн се удостоверява от 3-A одитиране и сертифициране по EHEDG. Компактният TR21
се характеризира със своя пестящ място дизайн и бърза
електрическа връзка. С TR22 потребителят може да
избира между всички общи стандартни сигнали като
Pt100, 4... 20 mA, HART протокол, Foundation Fieldbus и
PROFIBUS PA.
Цветан Антонов,
прокурист на ВИКА България ЕООД

Евротех предлага оборудване хигиенно
изпълнение от водещи европейски
производители
За транспортиране и дозиране на гъсти и вискозни
флуиди Евротех предлага помпи на немския производител NETZSCH. Пoмпите са известни под марките NEMO
ексцентър-шнекови и TORNADO ротационни лобови помпи. Освен индустриално изпълнение, заводът произвежда и специално хигиенно и асептично изпълнeние, характерно със своите изисквания: части в контакт с флуида
от стомана AISI316 с допълнително полирани повърхности, конструкция без мъртви зони, без гумени уплътнения и О-пръстени, холендрови или триклампови връзки,
пригоденост за подвързване към инсталации за промиване (CIP) и стерилизация (SIP), а в случаите, когато е необходимо да се предотврати всякакъв контакт и възможност за навлизане на микроби от атмосферата, NEMO
помпите са снабдени с допълнително отръбяване, по
което се пропуска течност или пара, служещи като бариера. Помпите NEТZSCH могат да транспортират гладко и без пулсации гъсти и вискозни флуиди, със или без
наличие на частици, както и продукти с висока работна
температура до 150 оС. Разработени са различни типоразмери помпи, които да покриват обхвата на дебита
от 0,1 l/h до 140 m3/h и налягания до 36 bar. Опционално
се предлагат различни аксесоари като защита срещу
работа на сухо или срещу свръхналягане, обогрев на помпата посредством водна риза.
През изминалата година NETZSCH разработи и патентова нов дизайн лобови помпи TORNADO T.SANO, при
които конструкцията на помпата е проектирана така,
че няма абсолютно никакви мъртви зони, в които да
остава част от продукта. Лобовете са с гладко чело,
без наличие на закрепящи болтове или шпонки, и се закрепят за вала извън помената глава. Челните уплътнения са със специален дизайн тип „картридж“ , нанизват
се директно на лобовете и заедно с тях се сглобяват
наведнъж като една обща единица. Това позволява бърз
монтаж и демонтаж на помпите. В помпената глава има
вградена система за редукция на пулсациите.
Фирма Lutz Pumpen, представлявана от Евротех, предлага варелната помпа B70 Sanitary, специално изработена за фармацевтичната, хранително-вкусовата и козметичната промишленост. Този модел помпа е специално
хигиенно изпълнение и всички влизащи в контакт с работната среда части са изработени от стомана
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1.4571/1.4404, както и отговаряща на 3A/FGA изискванията за изкуствени материали PTFE и еластомери
EPDM. В зависимост от конкретната нужда се предвидени челни уплътнения в отворено или затворено изпълнение, подбрани в зависимост от продукта. В частите, намиращи се в досег с флуида, са използвани ръчно
отделяеми, безрезбови връзки. Благодарение на "липсата
на мъртви зони" конструкция, практически са изключени
възможни проблеми с бактерии и др. При основно почистване и дезинфекция ръчно или с помощни средства,
като водна стрия или почистващи машини, помпата
може да бъде разглобена много бързо. Всички допиращи
флуида части са леснодостъпни и обозрими. Посредством
бързо отварящи се триклампови връзки съгласно DIN
32676 и тръбна връзка по DIN 11851 се гарантира липсата на замърсявания и на нагнетателния щуцер.
ANDRITZ KMPT (Краус-Мафай) предлага на пазара центрофуги, специално проектирани за фармацевтичната
индустрия. Освен изчистената от мъртви зони конструкция, центрофугата предлага допълнителни предимства като: хигиенната част (където се намира продукта) и задвижващата част (където се прави евентуалното механично обслужване) на машината са могат да са
разделени например от стена и да са достъпни през две
отделни помещения; валът, свързващ двете части (хигиенна и работна), е обграден от няколко камери, които
могат да се промиват и продухват с цел предотвратяване на замърсявания; всички елементи от хигиенната
част са достъпни по време на инспекция; в края на процеса остатъчният сух продукт може да бъде принудително отделен посредством сгъстен въздух от вътрешността на центрофугата.
инж. Диана Костова, Александър Еленков
и инж. Светлин Вановски, Евротех

Потопяемите двигатели от SAER са
подходящи за работа в контакт с
питейна вода
Италианският производител на помпи и мотори за
водния сектор Saer Elettropompe предлага гама потопяеми двигатели хигиенно изпълнение, подходящи за приложения в санитарни среди, включително в контакт с
питейни води.
Серия MS152 обхваща двигатели за радиални или полуаксиални потопяеми помпи, предназначени за работа в
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сондажни кладенци с диаметър 6'’ или поголям, басейни или системи за повишаване
на налягането. Продуктите са достъпни в
разнообразие от мощности: от 1,5 kW до
37 kW, с честота: 50 Hz (3000 об./мин) и
60 Hz (3600 об./мин).
Фирмената серия MS201 включва потопяеми електрически двигатели за радиални
или полуаксиални потопяеми помпи, подходящи за работа в сондажни кладенци с диаметър 8'’ или по-голям, басейни или системи за повишаване на налягането. Наборът
от мощности е от 13 kW до 110 kW, а работната честота - 50 Hz (3000 об/мин) и
60 Hz (3600 об/мин).
Моделите от двете серии потопяеми
двигатели Saer разполагат със степен на
защита IP 68. Te са предназначени за работа при максимална температура на водата PVC 25 °С и PE 50 °С и максимална дълбочина на потапяне 200 м.
Потопяемите двигатели SAER от серии
MS152 и MS201 в стандартна версия сега
са TIFQ типово одобрени. Знакът за качество TIFQ удостоверява съответствието
на продукта с италианската наредба относно контакта с питейна вода, която е предназначена
за директна консумация от хора (DM 174/2004: Регламент относно материали и предмети, които могат да
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бъдат използвани в стационарни черпателни системи,
обработка на вода, водоразпределение, предназначени за
употреба от хора). Маркировката представлява важна
оценка от трета власт относно качеството на потопяемите двигатели SAER и удостоверение, че са годни
да използват за питейна вода.
Димитър Киров,
мениджър продажби, Електра Помп

Сензорите на ifm предлагат надеждно
следене в ключови звена на
производствените процеси
Ifm предлага широка гама от индустриални сензори и
системи за следене на състоянието в съответствие с
изискванията в хранително-вкусовата и санитарната
промишленост.
Сензорите на ifm предлагат надеждно следене на налягането, нивото, потока и температурата в най-ключовите звена на производствените процеси.
Датчиците за налягане се отличават с хигиенен дизайн и висока степен на чистота на керамичната измервателна клетка. Серията сензори за налягане PI
предлага изцяло метални сензори с метална челна мембрана, подходящи за CIP/SIP процеси на почистване при
висока температура. Модулна концепция за свързване
чрез Aseptoflex Vario, позволява голям избор на адаптери за технологичната връзка (в съответствие със сертификатите 3A и EHEDG).
Изцяло електронният "контактен манометър" от се-
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рията PG сега вече е и с присъединителен размер G 1
и допълнителни обхвати на измерване. Тези манометри
се използват често в много промишлени отрасли поради своята ясно видима индикация. Трансмитерите от
серията PG комбинират в себе си високата видимост
на индикацията на манометъра с предимствата на електронния сензор за налягане например програмируемите
цифрови и аналогови изходи (мащабируеми), високото
ниво на защита срещу претоварване, както и вградената температурна компенсация. Светодиодната графика указва зададените точки, тенденциите и границите
на колебанията на динамичните налягания, в случай че
има такива.
Хигиенните сензори серия LMT позволяват точково
измерване на нивото с комбиниран изход. Те не се влияят от образувалата се пяна и натрупвания. Фабричните
настройки за различни типове среда правят конфигурирането излишно, дори и за вискозни и лепкави продукти
като например кетчуп, майонеза и др. Сензорът е приложим за широк спектър от флуиди. Отличават се и с хигиенен дизайн с концепция за уплътнение, неизискваща
поддръжка, здрав корпус от неръждаема стомана. Монтажът е лесен благодарение на независещата от ориентацията инсталация.
Сензорът за ниво LMT безопасно следи нивото в резервоарите за съхранение или предпазва помпите срещу
работа без наличие на флуид. Компактният връх на сензора позволява интегриране дори в малки тръби DN25.
Благодарение на висококачествените материали на
корпуса, като висококачествена неръждаема стомана
(316L / 1.4404) и PEEK, сензорът отговаря на всички
изисквания за употреба в хигиенни зони. Лазерно гравираната маркировка за трайна четливост, както и високият клас на защита IP 68 / IP 69K за процеси на почистване.
инж. Владислав Раев, инженер Продажби, ифм
електроник

ОБО предлага решения, отговарящи на
високите хигиенни норми в
хранителната промишленост
Хранителната индустрия е бранш с изключително
високи изисквания както към качеството на продукцията, така и към самия технологичен процес. В стандартите са заложени строги показатели, които следва да
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бъдат постоянно контролирани. Наред с всичко останало е необходима качествена, безупречно поддържана
в хигиенно отношение и надеждна електротехническа
инфраструктура. Марката ОБО разполага с цялостни
решения за електротехническото оборудване в хранителната промишленост. За производството на нашите изделия използваме само материали, които отговарят на високите хигиенни норми на бранша. Най-подходящ за целта е материалът неръждаема стомана, който, заедно с някои висококачествени пластмаси, се доказа при редица специфични изисквания, за които хигиената е от основно значение.
В обектите на ХВП от основно значение е хигиената
- лесна за поддържане и без необходимост от често
обслужване. За тази цел особено подходящи са олекотените системи телени кабелни скари, които не задържат
прах и не възпрепятстват почистването дори с обилна
струя вода. Богатият асортимент от артикули и размери прави възможно прецизното окабеляване до всяка
индивидуална производствена машина.

За нашите системи от основно значение е лесно
съхранимата чистота, която няма нужда от често обслужване. За тази цел са подходящи отворените системи от телени скари за кабелополагане и качване на
осветителни тела, които при нужда дори не биха
възпрепятствали движението на влагата в помещението. Богатият избор от размери неръждаеми елементи спомага оборудването без нито един пропуск от
главното ел. захранване до всяко индивидуално оборудване на машините. В други обекти за предпочитане са
затворените кабелоносещи системи. Тяхната гладка
повърхност се почиства лесно, а кабелите и проводниците са предпазени от директно замърсяване. Неперфорираните кабелни скари на ОБО, заедно с капаците
за правите участъци и фасонните елементи, позволяват изграждането на затворена система. При необходимост от полагане на малък брой кабели и проводници
могат да бъдат използвани електроинсталационните
тръби от неръждаема стомана, комплектовани със съединителни муфи и ъгли.
ОБО Беттерманн
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Райкос Тех предлага процесни вентили
от неръждаема стомана за различни
индустриални приложения
Вече седма година Райкос Тех представя и популяризира на българския пазар вентилите за процесна автоматизация на немската компания RR – RIEGER, член на интернационалния концерн NEUMO Group. Тя е специализирана в разработката и производството на висококачествена вентилна арматура от неръждаема стомана за
процесна автоматизация.
Производственият спектър от вентили в хигиенно
изпълнение на фирмата включва стандартни еднокамерни и двукамерни вентили с ръчно или пневматично задействане, вентили за дъна на резервоари, процесни вентили
с двойно уплътняваща камера от серията DD, вентили за
поддържане на константно налягане от серията DH, преливни вентили от сериите US и E8, специализирани вентили за безопасност, сертифицирани по TUV–стандарта
за газ и пара от серията SH, пробовземащи вентили и
вентилни групи по спецификация и чертеж на клиента.
Едно от големите предимства на RIEGER вентилите
е модулната им конструкция, която позволява безпроблемна взаимозаменяемост между модели с ръчно и пневматично задвижване, както и между вентили в хигиенно
и асептично изпълнение. Продуктите на компанията допринасят за постигане на максимална производителност,
качество и безопасност в млекопреработващата, пивоварната и хранителната промишленост, в производството на безалкохолни напитки, в биотехнологични,
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фармацевтични и химически
предприятия.
RIEGER вентилите в хигиенно изпълнение се използват, когато технологичният процес изисква високо
ниво на производителност,
сигурност и качество на готовия продукт. Иновативната концепция на вентила,
доказана хиляди пъти в
ежедневна употреба, гарантира висока степен на
гъвкавост при различните
габаритни размери на отделните продуктови серии.
Корпусът на вентилите е
изработен от монолитен
блок неръждаема стомана,
без заваръчни шевове, което позволява монтирането
им практически във всяка работна позиция. Конструкцията и дизайнът на вентилната камера не позволяват
образуването на "джобове" и задържането на продукт
в тях. Изключително лесно е и измиването на камерата чрез CIP/SIP системи, като по този начин се гарантира изключително високо ниво на сигурност. Всички
уплътнения в контакт с продукта са сертифицирани
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по стандарт 3А, а останалите по FDA стандарта. Лесният и бърз монтаж и демонтаж без специални инструменти на отделните компоненти на вентилите ги правят изключително лесни за поддръжка и сервиз, намалявайки времето за престой на инсталацията. Присъединяването към процеса е възможно чрез всички разпространени резбови и фланцови връзки - тръбните изходи на
вентилите са налични в изпълнение DIN, OD или ISO.
Трипозиционната задвижваща система на вентилите
и възможността за монтиране на датчици и контролни
глави позволява широката им употреба в статични
дозиращи процеси или като регулиращи вентили.
Двойнокамерните процесни вентили в хигиенно изпълнение от сериите N1, N3 и N9 гарантират на потребителя сигурното разделяне на два флуида, чрез използването на тефлонови силфони от типа PTFE-TFM 1705,
сертифицирани по FDA-стандарта с технологичен ресурс
500 000 цикъла на превключване.
Употребата на този материал води до редица предимства като намалено залепване на продукт по уплътненията във вентилната камера, висока устойчивост
към агресивни среди и улеснена стерилизация или измиване на вентила както в затворено, така и в отворено
положение. Конструктивно е предвидена възможност за
монтиране на индикатор, следящ херметичността на
силфона. Опционално е възможно замяна на тефлоновия
силфон с метален и стандартни О-пръстени, сертифицирани по FDA-стандарта.
Друго съществено предимство на произвежданите от
RR – RIEGER вентили в хигиенно изпълнение са ниските
разходи за експлоатация, поддръжка и сервиз поради
еднаквите резервни части за габарити от DN40 до DN65
и от DN80 до DN100.
Пламен Костов, управител на Райкос Тех

Серията табла HD предлага хигиенен
дизайн в компактни размери
Серията индустриални табла на Ритал HD (Hygienic
Design - хигиенен дизайн) оптимизират съществуващите
машини и системи в различни сектори с високи изисквания към производството, като защитават оборудването и повишават устойчивостта на замърсявания. Дизайнът на таблата е специално разработен с цел да се
избегнат евентуални неблагоприятни условия, които биха
представлявали потенциален риск за поддържане на чистотата. Таблата са със заоблени краища, което спомага
за предотвратяване задържането на органични остатъци и по-лесно измиване. Притежават висока степен за
защита IP66 и предпазват оборудването от обливане със
силни водни струи. Покривът има 30 градуса наклон и не
позволява отлагането на отпадъци или поставянето на
предмети, които може да корозират във времето. С помощта на неръждаеми нивелиращи крачета (от 120 до
175 мм) и планки за отстояние (от 50 до 300 мм), между
таблото и стената се избягва наличието на недостъпни
за почистване места. Серийно таблата се произвеждат
със силиконово антибактериално уплътнение, вместо обичайното полиуретаново такова. Силиконовото уплътнение издържа на по-високи температури и предпазва от
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появата на бактерии. Предлагат се и
специално разработени за таблата
щуцери със степен
на защита IP 68 (5
бара, 30 минути)
към EN 60529/
09.2000 и IP 69K по
DIN 40050-9. Те също
са с хигиенен дизайн
и ефективно предотвратяват натрупването
на
вредни микроорганизми, благодарение
на по-гладката изолирана
външна
повърхност. Също
така разполагат с три изолиращи уплътнения в предната част, които ги правят силно устойчиви при почистване с високо налягане. Предлагат се също и с EMV защита
за чувствително оборудване. Всички допълнителни елементи на таблата, като ключалка, планки за монтаж на
стена и основи, притежават заоблен дизайн и не позволяват отлагането на твърди частици.
Серията HD притежава сертификат DIN EN ISO 14
159 и документ 13 на EHEDG (Европейски Хигиенен Инженеринг & Дизайн) за хигиенно проектиране на оборудване в табла с директна обработка, която беше разработена в сътрудничество с 3-А и NSF International. Също
така са носители на BG-PRUFZERT отличието на Германската здравна асоциация като свидетелство, че са здравословен продукт с безопасна употреба.
Иван Гигов, технически консултант, Ритал

Хигиенните климатични камери TANGRA
гарантират качеството на въздуха
Серията климатични камери на ТАНГРА е разработена да задоволи нуждите от вентилация, отопление, охлаждане и възстановяване на енергия на различни по вид
и предназначение обществени, промишлени и търговски
сгради.
Всички камери са разработени на модулен принцип, което улеснява транспортирането и монтажа им.
Разделени са в три направления: стандартни климатични камери, с рекуперация на енергия; климатични
камери с вградена термопомпа и климатични камери
хигиенно изпълнение.
Качеството на въздуха е от голямо значение за здравето, особено в болнични и лечебни заведения. Чистата
околна среда и подходящ микроклимат могат да предотвратят болести, алергии или физиологични проблеми.
Много специфични производства също имат строги изисквания по отношение на климатичните и вентилационни инсталации. По тази причина разработихме и сертифицирахме своя гама от климатични камери – хигиенно
изпълнение, която обхваща дебити от 2000 до 16 000
м3/ч. Камерите с висока степен на очистване на възду-
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ха се изработват от неръждаема стомана, като всички
повърхности са леснодостъпни за проверка и почистване. Всички камери позволяват вграждане на филтри с
различен клас на филтрация (от G4 до Н14 – EN 779).
Съвременно и многофункционално управление позволява
настройка и поддържане на различни параметри на камерите, включително и план-график за микробиологични
тестове. Всички климатични камери TANGRA AHU са
напълно автоматизирани и готови за експлоатация, както и за свързване към BMS.
Климатичните камери хигиенно изпълнение са подходящи за вентилационни и климатични инсталации в:
болници; спешни отделения; реанимации; санаториуми;
хранително-вкусова промишленост; производство на
напитки; чисти стаи и стаи с изолирани пациенти; фармацевтична индустрия; оптично производство; производство на електронни компоненти.
Камерите TANGRA AHU HYG са сертифицирани от TUV
Rheinland, съгласно всички действащи европейски норми
и директиви за хигиенно изпълнение и покриват най-високите изисквания на DIN и VDI.
Иван Армянов,
управител Търговски отдел, ТАНГРА – АВ

Разполагаме с богато портфолио от
продукти, приложими в хранителновкусовата промишленост
Тапфло разполага с пълната гама от помпи, миксери,
автоматични вентили, хомогенизатори и топлообменници, произвеждани от световно доказани компании като
Tapflo, APV, B+L и Johnson pump. Сериозно предимство за

58

компанията е нашето портфолио от най-разнообразни
продукти, които допринасят за производството на хранителни стоки с най-високо качество.
Тапфло предлага на българския пазар следните видове
помпи: мембранни въздушно задвижвани, центробежни,
самозасмукващи, лобови, бутални и винтови. Те са изработени от неръждаема стомана AISI 316 и имат обработка на повърхнините, отговаряща на сертификат
‘’3А’’. Конструкцията на изделията е сертифицирана с
‘’EHEDG’’. Продукцията може да се използва в инсталации
с клас на чистота – асептика, пастьоризатори за мляко,
плодови сокове и бира, както и при транспортирането
на други хранителни продукти. Мембранните и буталните помпи могат да бъдат изработени от SS316, PVDF,
PP или PVC, подходящи за транспортиране на агресивни
химикали.

Освен това компанията предлага на пазара миксери,
които са приложими за разтваряне на захар, сухо мляко
и други сухи съставки в течности. Предлагат се миксери с висока ефективност и капацитети и за течности
с голям вискозитет. Разполагаме с различни конструкции миксери за различните приложения.
Хомогенизаторите APV притежават първия в света
патент за хомогенизираща машина. Ние предлагаме световно известните марки Gaulin и Rannie. Също така
разполагаме с пълна гама от резервни части за тях. В
каталога ни присъстват модели хомогенизатори както
за индустриално, така и за лабораторно приложение.
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Предлаганата широка гама машини позволява изграждането както на големи индустриални инсталации, така и
на пилотни инсталации и провеждане на лабораторни
тестове с много малък обем.
APV е реномирана марка и в сферата на топлообменниците: пластинчати, тръбни, обстъргващи, хибридни и
др. Нашите топлообменници могат да предложат решения за широк обхват от термодинамични задачи както
за малки, така и за големи топлинни потоци. Предлагаме
топлообменници за широка гама индустриални и хранителни приложения, отговарящи на най-високите изисквания на всички индустриални и санитарни стандарти.
Произвежданите от нас топлообменници са сериозна
основа за изграждането на големи промишлени инсталации в химическата и хранителната индустрия.
Предлаганите от Тапфло тръбни топлообменници са
висококачествени и надеждни, използват се за изграждане на инсталации за пастьоризация и стерилизация на
продукти с различни вискозитети и характеристики.
Обстъргващите топлообменници се използват за третиране на силно вискозни продукти.
APV предлага и широка гама от системи за ултрафилтрация - концентриране на мляко и други хранителни
продукти, а също така и за обратна осмоза - пречистване и полиране на вода за специални технологични нужди
и с цел опазване на околната среда. Разполагаме и със
системи за миене и дезинфекция на съоръжения.
Евгени Дрехаров,
изпълнителен директор на Тапфло за България

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2014

Festo предлага широка гама продукти и
решения хигиенно изпълнение
Festo предлага широка гама продукти и решения хигиенно изпълнение, приложими както в хранително-вкусовата промишленост, така и в други процесни индустрии. Сред тях са серия пневматични задвижвания с висока корозионна устойчивост, които гарантират безопасността на хранителните продукти. Те са с гладък корпус от серията Clean Look, позволяващ изключително
лесно почистване. Гамата решения хигиенно изпълнение
се допълва от стандартния цилиндър тип DSBF, кръглия
цилиндър тип CRDSNU, оборудвани със самонастройващо се PPS демпфериране и задвижването с направляващи тип DGRF, което е предназначено за задачи, изискващи висока прецизност и товароносимост.
Самонастройващото демпфериране тип PPS от Festo
осигурява оптимални резултати без нужда от ръчна намеса, дори при промяна на параметри като триене или
налягане. Благодарение на PPS технологията отпада
нуждата от регулиращ винт, което допълнително улеснява почистването.
Електрическият цилиндър тип ESBF от Festo с дизайн
Clean Look е подходящо решение за различни позициониращи системи. Отличава се с изчистен дизайн, натоварвания до 17 kN, ход до 1500 mm, скорости до 1,35 m/s
и дълъг експлоатационен живот, равняващ се на пробег
от 10000 km.
Компактното задвижване с направляващи DGRF се
отличава с висока прецизност и здравина. Благодарение
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на гладките си повърхности, осигуряващи лесно почистване, задвижването елиминира риска от задържане на
мръсотия и възникване на корозия. Прецизните направляващи правят решението изключително подходящо за
приложения в хранително-вкусовата и опаковъчната индустрия, в които се изискват висока мощност и точност.
Festo предлага също така и широка гама датчици за
отчитане на позицията хигиенно изпълнение, устойчиви
на почистващи препарати, топлина и мухъл. Датчиците
тип SMT-C1 могат да бъдат интегрирани директно в
задвижванията посредством специална шина. Тази опция
се предлага и за двата типа задвижвания – DGRF и DSBF.
Гамата решения хигиенно изпълнение от Festo обхваща и FDA-сертифицираните стандартни уплътнения,
осигуряващи изключителна издръжливост и дълъг жизнен цикъл на продуктите. Предлагат се варианти на
уплътненията за работа на сухо (без смазка), както и
термоустойчиви, издържащи на температури от -40
°C до +120 °C
Каталогът с продукти санитарно изпълнение на Festo
се допълва и от комбинацията - шлаух и съединители
PLN/NPQP, която гарантира, че системата работи непрекъснато и безпроблемно в зони, изискващи интензивно почистване, както и в корозионни среди. FDA-сертифицираните съединители тип NPQP се явяват разумна алтернатива на решенията от неръждаема стомана.
Мария Гаджева, маркетинг, Фесто

Клапаните Gemue позволяват лесното
отстраняване на субстанции и
микроорганизми
В стремежа си да предлага висококачествени продукти, отговарящи на всички изисквания на добрата производствена практика (ДПП), фирма Хенлих внимателно
подбира и проверява своите доставчици. Gemue е германски производител, който от десетилетия е фокусиран върху изискванията на фармацевтичната промишленост и проектира изделията си така, че да не допускат
навлизането и задържането на бактерии. Техните клапани са добили почти легендарна репутация в сферата
на стерилните приложения.
Познаването на стратегиите за оцеляване на бакте-
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риите е основният принцип, който ръководи създаването на уникални решения на клапани от Gemue. Изделията са конструирани така, че да позволяват лесно отстраняване на субстанции и микроорганизми и могат да
бъдат стерилизирани често и лесно.
Повечето производители на мембранни клапани правят мембраните с уплътнителен ръб, който изолира
тялото от околната среда. Това неминуемо води до
отвор и празнина, в която работният флуид може да
навлезе и да остане – идеално скривалище за нежелани
бактерии и твърди отлагания. Допълнителен недостатък е т. нар. ефект на изпомпване. При работа на
клапана, когато мембраната затваря, течността в тази
празнина, която не е нищо друго освен нежелано
„ мъртво“ пространство, се изпомпва обратно в потока. Последствията са очевидни: висок риск от нежелано
внасяне на бактерии от „мъртвото“ пространство в
чистия поток, както и непрестанна опасност от замърсявания и кръстосано заразяване при навлизане на отлагания в работния флуид.

Клапанното тяло на Gemue е проектирано така, че
„имунизира“ мембранните клапани срещу опасното проникване на бактерии, нежелани твърди отлагания и пренасянето им. За разлика от много други производители,
уплътнителният ръб на Gemue не е на мембраната, а е
изработен в отливката на корпуса. Този уникален дизайн
държи мембраната плоска по притискателната й
повърхнина по време на работния й ход. Точно поради
тази причина флуидът не може да мине зад нея – резултатът е легендарните клапани на Gemue без „мъртви“
зони. Този превантивен дизайн много често е основният
ключ към ДПП.
Детайлните проучвания на Gemue относно замърсяванията и нежеланите бактерии позволяват производството на изделия, отговарящи на ДПП, които се основават на най-модерни експертизи и използването на
съвременни техники и технологии.
Хенлих може да предложи още и хигиенни уреди за
контрол на температура, поток и ниво, които могат да
се монтират, обслужват и сервизират без да се прекъсва
потокът.
инж. Емил Панчев, инженер продажби в отдел
Помпи и дюзи на Хенлих

май 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

платена публикация

Контрол и гарантирано
налягане на водата
Регулатори на налягане Honeywell
са инсталирани в милиони сгради в целия свят. D04FM вече предлага нови
възможности за защита. Характеризира се с лекота на поддръжката и отлично съотношение цена-качество.
D04FM предотвратява щети, причинени от прекомерно налягане в системите за питейна вода, неагресивни
течности, сгъстен въздух и азот. Регулаторът на налягане се монтира в
началото на мрежата и защитава цялата инсталация-битова или промишлена, дори и при наличието на различни зони на налягане. Специалният дизайн на клапана осигурява балансирано налягане и постоянен приток, дори при наличието на колебания. Ергономична капачка за настройка го прави лесен за пренастройка. Правилната стойност на наналягането, получена с D04FM, предотвратява щетите и предпазва систематa и оборудването, свързано към нея. Поддръжката е проста и всяко почистване или
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замяна на вътрешни части могат да
се извършват без прекъсване на потока. D04FM е практичен и достъпен
уред за контрол на налягането.

Регулаторите на налягане от този
тип предпазват водните системи от
прекомерно високо налягане. Те могат
да бъдат използвани за битови, промишлени и други приложения в рамките на техните технически параметри. С инсталирането на регулатор на
налягане се предотвратяват повреди,
предизвикани от повишено налягане, а
също така се намалява и разходът на
вода. Поддържа се непроменено зададеното изходящо налягане, независимо от

промяната на входящото налягане в
широк диапазон. Намаляването и поддържането на постоянно ниво на работното налягане свежда до минимум
и шума от водния поток в системата.

ХАНИУЕЛ ЕООД
1528 София, бул. „Христофор Колумб“№ 64, СЕЦ - ЛС 1
тел.: 02/ 40 20 900, факс: 02/ 40 20 990
www.honeywell-bg-catalog.com
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AICHELIN внедрява иновативни технологии
и оборудване за термообработка в
производството на М+С ХИДРАВЛИК
През 2000 г. австрийската компания Aichelin
Ges.m.b.H, водещ световен производител на индустриални съоръжения за термообработката на метални детайли, започва сътрудничество с фирма М+С
Хидравлик, производител на хидравлични мотори, сервоуправления, клапани, спирачки и принадлежности
за тях. За последните 14 години двете фирми реализират общо три съвместни проекта за доставка и
внедряване на оборудване за термична обработка от
австрийския производител с цел оптимизиране производството на М+С Хидравлик.
Като световен лидер в производството на оборудване за термична обработка на стомани и сплави с
повече от 135 години практически опит и позиции на
пазара, Aichelin предлага голямо разнообразие на пещи и спомагателно оборудване за различни процеси и
приложения в областта на индустриалното производство, основно в автомобилната индустрия, машиностроенето, инструменталното производство, хидравликата, производството на крепежни елементи и др.
Първият съвместен проект на М+С Хидравлик и
Aichelin е реализиран през периода 2000-2002 г. и включва доставката и внедряването на 2 броя камерни пещи за цементация и закаляване VKEs, пещ за нискотемпературно отвръщане VKHLE, машина за измиване КЕКТЕ, реторна пещ KREs за нитрокарбуриране (NITROC), компютърна система управление на процесите FOCOS.
През 2008 г., поради необходимост от разширяване
капацитета на термичния участък в производството на М+С Хидравлик, е реализиран следващ проект
за интегрирането на камерна пещ VKEs, пещ за от-
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връщане VKHLE и машина за измиване КЕКТЕ. Найскорошният съвместен проект на двете фирми е финализиран в началото на 2014 и е реализиран по Оперативна програма "Конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - проект "Инвестиции
в зелена индустрия" за камерна пещ VKEs, 2 броя пещи за отвръщане VKHLE, втори транспортен манипулатор и нова версия на системата за управление
на процесите FOCOS.
Съвместните проекти на Aichelin с М+С Хидравлик са специфични по отношение на някои от изискванията. При първия проект, реализиран през 2002 година, изискването е защитната газова среда (ендоатмосфера) да се получава по безгенераторен метод
чрез подаването в пещта метанол, ацетон и азот.
Друга особеност е защитната пламъчна завеса на
вратата на пещта и горелките да бъдат с газообразен метанол, получаван в специално разработени от
Aichelin изпарители.
При проектите с М+С Хидравлик изборът на оборудване от страна на австрийската компания се основава на предоставената от българската фирма
подробна техническа информация. Причината
Aichelin да предложи именно камерни пещи е, че този
тип решения са най-подходящи за производството на
М+С Хидравлик. С внедряването им фирмата получава универсалност и гъвкавост на процесите за термичната обработка, високо качество и производителност на оборудването.
"През всички тези 14 години сме много доволни,
че имаме клиент като М+С Хидравлик. За нас е удоволствие да работим заедно, заради професионализма на специалистите на М+С Хидравлик, корект-
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платена публикация
ното и почтено отношение на ръководството на
фирмата. Изключително ценна е обратната информация, получавана от клиента относно работата
на оборудването, евентуалните възникнали проблеми и др. Това ни насочва какво трябва да подобрим по конструкцията на пещите или технологията на процеса. Високо оценяваме сътрудничест-

Внедрените технологии и
оборудване за термична обработка
оптимизират производството
инж. Георги Георгиев Технически Директор на М+С Хидравлик
Каква е значимостта и ползата за
М+С ХИДРАВЛИК от изпълнението
на съвместните проекти с Aichelin?
Чрез реализацията на трите проекта М+С
Хидравлик успя значително да повиши качеството на своите продукти и да увеличи капацитета на участъка за термична обработка. След
въвеждането в експлоатация на линията камерни пещи, от Aichelin ние получихме не само оборудване, но и най-съвременните технологии за
термична обработка и с това рязко намалихме
деформациите на детайлите и процента несъответстваща продукция.

вото с М+С Хидравлик, тъй като информацията и
идеите, които сме получавали през годините са ни
помогнали да усъвършенстваме някои елементи на
оборудването ни", коментират от Aichelin.
За 14 години за всичките 3 проекта М+С Хидравлик инвестира около 5 000 000 лв. "Реализацията на
проекти за оборудване за термична обработка зависи от много фактори, като един от най-важните за успешното им изпълнение е добрата координация и комуникация между двете страни", убедени са от М+С Хидравлик. Последният съвместен
проект бива изпълнен 2 седмици по-рано от планирания срок, благодарение на доброто сътрудничество с Aichelin и професионалната работа на екипа
на М+С Хидравлик. Не на последно място, успешната реализация се дължи на голямата подкрепа и
съдействие от страна на представителя на
Aichelin Ges.m.b.H. за България - г-н Георги Иванов,
допълват от М+С Хидравлик.
За австрийската компания реализираните три
проекта с М+С Хидравлик не са най-големите и мащабни проекти в парично отношение, но от особено
значение е приносът за развитието на българската
фирма чрез подобряване технологичното ниво на термичната обработка във фирмата. Друг значим ефект
от реализацията на проектите е, че чрез тях Aichelin
успява да разшири позициите си на българския пазар.
Благодарение на активната роля на предишния и сегашния представител на фирмата за България през
2010 г. тя реализира голям проект за термично оборудване във фирма Мадара АД. В момента се очаква
стартирането на нов проект с още една българска
фирма, уточняват от Aichelin.
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Каква беше причината да изберете
Aichelin за ваш партньор?
За първия проект през 2002 година, Aichelin
Ges.m.b.H. беше избран за доставчик на оборудването, по правилата на процедурата на М+С
Хидравлик за избор на доставчик след задълбочено проучване и сравнение на техническите и икономическите показатели на няколко оферти.
Конкуренцията беше много силна между 5 водещи фирми, произвеждащи такова оборудване.
Aichelin получи поръчката за доставка за първия проект не само поради предимствата от
техническа гледна точка, но също така и поради тяхната гъвкава политика да покриват специфичните изисквания на всеки клиент, независимо той от коя страна е и колко голяма и реномирана е фирмата.

ул. Граф Игнатиев" №1
6100 Казанлък
тел/факс: +35943187059
Mobile: +359895353750
E-mail: aichelin@mail.bg
Web: www.aichelin.at
Търговски представител на
AICHELIN Ges.m.b.H.
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Новости
в интегралните
DC/DC конвертори
К

Стефан Куцаров

лючовите стабилизатори са
на практика един от задължителните блокове в съвременните електронни устройства и имат съществено значение за намаляване на размерите им. Това се постига не само
чрез технологичните им особености,
но и посредством намаляване на броя
на външните елементи, допълващи
техните интегрални схеми (ИС).
Поради това бързо нараства количеството и разнообразието на стабилизатори с вградени мощни транзистори, което обяснява думата „интегрални“ в българското наименование. Те работят с нестабилизирано
постоянно входно напрежение VIN и
нямат галванична изолация (DC/DC)
между него и стабилизираното изходно напрежение VOUT. Освен стабилизатори (Regulator), се наричат и
конвертори (Converter) без да има
разлика между двата термина, като
не са рядкост случаите в каталог на
конкретна ИС те да се използват
едновременно.
В статията се разглеждат основните видове DC/DC конвертори, появили се на пазара след 01.01.2011 г.,
като сравнително малка част са
тези от първата година. Даденият
в таблиците работен температурен обхват е на околната температура ТА на ИС, но вместо нея производителите често дават TJ на нейния кристал.

Понижаващи конвертори
Тяхното положително VOUT е помалко от положителното им VIN,
което съотношение в документацията се отбелязва с термините Buck
и Step-Down.
Несинхронни конвертори. В каталозите думата несинхронен (Nonsynchronous) може да отсъства, т.е.
термините Buck Regulator, Step-Down
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Фиг. 1.

DC/DC Converter и техни подобни
обикновено означават (без това да
е правило) несинхронни конвертори.
Идея за структурата на ИС и
свързването на външните й елементи е дадена на фиг. 1. Тук транзисторът Т е PMOS, а Шотки диодът
(Catch Diode) е вграден в някои ИС (например дадените в редове 1 и 4 на
табл. 1). Чрез делителя се фиксира
изходното напрежение VOUT = (1+R1/
R2) VFB при известно от каталожната информация на ИС напрежение VFB
между извод FB и маса. Осцилаторът
Osc задава честотата fo на правоъгълните импулси, постъпващи на
модулатора Mod. Нейната стойност
обикновено е фиксирана, но има ИС,
при които тя се задава чрез външен
елемент (резистор в тази на ред 6
от табл. 1). Модулаторът осигурява импулси най-често с широчинноимпулсна модулация (PWM), чийто коефициент на запълване се променя
чрез напрежението от усилвателя на
грешка ЕА за осигуряване на стабилното VOUT.
Съществуват ИС (ред 4 в табл. 1)
с автоматично превключване от
PWM в честотноимпулсна модулация
(PFM) при изходен ток IOUT под определена стойност, с което се запазват големите стойности на коефициента на полезно действие η. Драйверът Dr на ИС осигурява необходимата амплитуда на импулсите на

гейта на Т, като съпротивлението
му дрейн-сорс RDS е сред съществените параметри на ИС. Към тях в
табл. 1 са прибавени консумираните
токове IQ в работен режим и ISHDN в
изключено състояние. В предпоследната колона са трите величини, определящи нормалната работа на ИС.
При VIN под Undervoltage Lockout
(UVLO) и при температура на кристала над Thermal Shutdown (TSHDN) тя
се изключва, а когато IOUT достигне
тока на ограничение (Current Limit)
ILIM, стойността му автоматично се
намалява, обикновено до около 0,5IOUT
(в ИС на ред 4 от табл. 1 чрез външен
резистор се задава ILIM). Не са рядкост ИС, които освен разновидност
с външен делител (Adjustable Version)
имат и няколко с фиксирано VOUT чрез
вграден делител (ред 2 на табл. 1). В
ИС на ред 5 напреженията VOUT се
задават чрез подходящо свързване на
два специални извода.
За този тип и всички останали
видове конвертори полезно е да се
знае, че почти всички ИС са с разрешаващ вход EN за включването и изключването им, някои имат външна
RC верига срещу самовъзбуждане и че
кондензаторът COUT не е електролитен, а обикновено керамичен. Освен
това за постигане на максимално
добри параметри са важни правилното изчисление и подбор на външните
елементи на конвертора, както и
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Таблица 1. Несинхронни понижаващи конвертори
¹

1
2
3
4
5
6
7
8

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V IN ,V (f o ,k H z )
[h m a x ,% ]

A lp h a & O m e g a
4,5-16 (500) [95]
Semiconductor (AOS)
A D P2303
A n a lo g D e v ic e s
3-20 (700) [91]
AP5100
D io d e s I n c .
4,75-24 (1400) [90]
IXD3251
IX Y S
7 -3 0 (3 0 0 ) [9 1 ]
LTC3638MP
Linear Technology
4-140 [89]
LT3976HMSE
Linear Technology 4,3-40 (200-2250) [90]
MPQ2451DT
M PS
3 ,3 -3 6 (2 0 0 0 ) [9 6 ]
NCV890104
O N S e m ic o n d u c t o r
4 ,5 -3 6 (2 0 0 0 )
AOZ1015

V OUT,V (IOUT,A ) [R D S,m W]

IQ,m A (ISHD N ,mA )
[ V F B ,V ]

U V LO,V (ILIM ,A )
[ T S H D N ,o C ]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

0,8-VIN (1,5) [130]

2 (1 ) [0 ,8 ]

3,7 (2min) [150]

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 4 x 1 ,6 5 )

2,5; 3,3; 5; 0,8VIN (3) [120]
0,81-15 (1,2) [350]
1,2-12 (èëè VIN-3) (2) [300]
0,8; 3,3; 5; 0,8-VIN (0,02-0,25) [1800]
(5 ) [7 5 ]
0 ,8 -0 ,9 V I N (0 ,6 ) [5 0 0 ]
0 ,8 m in [6 5 0 m a x ]

0,72 (24) [0,8]
0,4 (0,1) [0,81]
0,25 (0,01) [0,8]
0,15 (1,4) [0,8]
0,0033 (0,7) [1,197]
0,13 (3) [0,794]
3 m a x (0 ,5 m a x ) [0 ,8 ]

2,4 (5,5) [150]
3,85 (2,4) [140]
5 (3,2) [150]
3 ,5 (0 ,5 7 5 )
4 (10)
2,7 (1) [150]
3,6 (2,35) [150]

-40¸+125 (5x4x1,75)
-2 5 ¸ + 8 5 (3 x 1 ,6 x 1 ,1 )
-40¸+105 (5x4x1,45)
TJ=-55¸+150 (4,15x3,1x0,86)
TJ=-40¸+150 (4,15x3,1x0,86)
-40¸+125 (3x1,7x1,3)
-40¸+105 (3,54x2,64x0,95)

V OUT,V (IOUT,A ) [R D SH/R D SL,m W]

IQ,m A (ISHD N ,mA )
[ V F B ,V ]

U V LO,V (ILIM H/ILIM L,A )
[ T S H D N ,o C ]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

0,6-VIN (10) [300/250]

0,25 (0,10) [0,6]

(1,4) [140]

-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,9 x 1 ,6 x 0 ,9 )

0,8min (2min) [70/55]
0 ,6 -0 ,9 V I N (6 ) [4 4 / 1 1 ]
0,8min (12min) [21/9]

2 (10) [0,8]
2 9 (8 0 ) [0 ,6 ]
15 [0,8]
1,8max (10max)
[0 ,5 9 6 ]
(1 )
12,2 (0,4)
0 ,2 3 [0 ,9 7 ]
0,15 [0,8]
9 ,5 (2 ,8 );[0 ,9 ]

2,2 (3,1) [170]
(9,6/2,5) [150]
4,25 (14,6) [145]

-40¸+125 (3,1x3,1x0,91)
-40¸+125 (4,1x4,1x0,75)
TJ=-40¸+150 (7,05x4,05x1)

Таблица 2. Синхронни понижаващи конвертори
¹

Ì î ä åë

1

APE1502

2
3
4

A 8650
A D P2386
X R P7662

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V IN ,V (f o ,k H z )
[h m a x ,% ]

Advanced Power
2,5-6 (1400) [94]
Electronics Corp. (APEC)
Alegro MicroSystems
2,5-5,5 (250-2450)
A n a lo g D e v ic e s
4,5-20 (200-1400) [96]
EXAR
5 -2 2 (3 0 0 ) [9 2 ]

5 FAN2315MPX

F a ir c h ild S e m ic o n d .

4,5-15 (200-1000) [96]

6
FAN5904
7 ISL95210IRZ
8
LT8612E
9 LTC3639MP
10 MAX17504

F a ir c h ild S e m ic o n d .
I n t e r s il
Linear Technology
Linear Technology
M a x im I n t e g r a t e d

3 -5 ,5 (6 0 0 0 ) [9 5 ]
0,4-3,5 (2,3) [210/125]
2 ,9 7 -5 ,5 [9 5 ]
0,6-1,8 (10) [14,8/3,8]
3 ,4 -4 2 (2 0 0 -2 2 0 0 ) [9 5 ]
0 ,9 7 m in (6 ) [6 5 / 2 6 ]
4-150 [91]
1,8;3,3;5;0,8-VIN (0,01-0,1) [4200/2200]
4 ,5 -6 0 (2 0 0 -2 2 0 0 ) [9 2 ]
0,9-0,9VIN (3,5) [165/80]
0 ,9 ; 1 ,5 ; 1 ,8 ; 2 ,5 ; 3 ,3 ; 5 ; 0 ,9 -5 (3 m in )
6-18 (1000) [95]
5 ,2 (5 ) [0 ,9 ]
[180/120]
4,5-18 (500) [97]
0 ,6 -5 ,5 (2 5 ) [7 / 1 ,5 ]
4 ,7 (5 3 ) [0 ,6 ]
4,5-18 (700) [96]
0,765-7 (3) [100/70]
0 ,7 (2 ) [0 ,7 6 5 ]
7,5-48 (240-1000) [92]
1 ,2 2 5 m in (0 ,1 ) [8 0 0 / 4 5 0 ]
1 ,7 5 (5 0 )
2,7-6 (2400) [95]
0,9-VIN (2) [110/120]
0,041 (0,01) [0,8]
2 ,7 -5 ,5 (3 0 0 0 ) [9 2 ]
0,8-3,6 (1,5min) [140/100]
0 ,0 2 5 (1 m a x )
1 ,5 ; 1 ,8 ; 2 ,5 ; 3 ,3 ; 5 ; 0 ,9 -5 (3 m a x )
6-18 (1000) [95]
5 ,2 (5 ) [0 ,9 ]
[180/120]

11

MCP16323

12
NCP3231
13 BD9D321EFJ
14
LM25019
15 XC9243D
16
XCL214
17

ZSPM4013

Microchip Technology
O N S e m ic o n d u c t o r
ROHM
Texas Instruments
TOREX
TOREX
ZM D I

начинът на монтирането им върху
печатната платка – почти винаги в
документацията на ИС има подробни
сведения по тези въпроси.
Синхронни конвертори (Synchronous Buck Converter, Synchronous
Step-Down Converter). Структурата
им е аналогична на тази от фиг. 1, но
диодът е заместен с NMOS транзистор (Low-Side Transistor, Switching
Transistor) TLOW, вграден в ИС. Към
това предимство на намаляване на
броя на външните елементи на ИС се
прибавя по-малкият пад на напрежение и разсейвана мощност върху този
транзистор и, съответно, повишаване на h. Например TLOW в ИС от ред
15 на табл. 2 има при максималния
IOUT напрежение 120 mΩ x 2 A = 0,24
V, а този в ред е с 0,066 V вместо
типичното 0,4 V на диодите на Шотки. Транзисторът Т на фиг. 1 се нарича High-Side Transistor, Driver Transistor
и Buck Switch, отбелязва се с THIGH и
съпротивленията на двата са RDSH и
RDSL. За запазване на принципа на действие на понижаващите конвертори
трябва и TLOW да се управлява от Dr,
като е запушен при отпушен THIGH и
обратно, която синхронна смяна на
състоянията определя наименованието на тази разновидност на конверторите. Допълнителна подробност
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0,6-5,5 (15) [6,48/1,63]

са различните стойности в част от
ИС на токовете на ограничение на
транзисторите с означения TLIMH и
TLIML. Специфична особеност на част
от конверторите (например този на
ред 5 на табл. 2) е използването само
на PWM, а този от ред 6 е предназначен основно за захранване на високочестотния усилвател на мощност в
GSM апарати. Част от интегралните схеми на конвертори имат вход
SYNC за външна синхронизация на
тяхната fo, а токът ILIM на конвертора от ред 9 се задава чрез резистор
между извод ISET и маса. Съществена
особеност на ИС на ред 16 е вградената бобина, което позволява работата й само с два външни кондензатора.

Повишаващи конвертори
Осигуряват VOUT>VIN, като относителният им дял в сравнение с понижаващите конвертори постепенно намалява поради стремежа за намаляване на захранващото напрежение на електронните устройства и
произтичащата от това възможност за захранване на преносимите
с акумулатор с една клетка. В каталозите термините за "повишаващ"
са Boost и Step-Up, а структурата и
елементите са същите, както при

4,4max (18) [155]

-4 0 ¸ + 8 5 (5 ,6 x 5 ,1 x 1 ,1 )

2,45 (1,65/1,3) [150]
4,25 (12,5) [150]
2,6 (9,7/10)
3 ,7 5 (0 ,2 3 )
(5,1) [165]

-40¸+85 (1,71x1,71x0,396)
-40¸+100 (6x4x1)
TJ=-40¸+125 (6,1x3,1x0,8)
TJ=-55¸+150 (4,13x3,1x0,86)
-40¸+125 (5,1x5,1x0,75)

5,75 (3,8/-) [170]

TJ=-40¸+125 (3x3x0,9)

3,66 [150]
3 ,8 (5 )
(0,27) [165]
2min (4) [150]
2 (3) [150]

-4 0 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 0 ,9 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (6 x 4 ,9 x 1 )
TJ=-40¸+125 (5x4x1,47)
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 4 x 1 ,4 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (3 ,3 x 2 ,6 x 1 ,0 5 )

(3,8) [170]

TJ=-40¸+125 (3x3x0,9)

понижаващите конвертори. Разликата е само в свързването на част
от елементите за осигуряване на
VOUT .
Несинхронни конвертори. Опростената им блокова схема е дадена
на фиг. 2 при същите блокове ЕА,
Mod, Osc и Dr, както на фиг. 1. Нов е
усилвателят CS, който чрез резистор измерва тока на транзистора,
пропорционален на IOUT, и осигурява
ограничаването му до ILIM. При отпушен Т токът му от VIN създава върху
L напрежение с означената полярност, диодът е запушен поради VOUT
и напрежението на анода му е практически 0. Запушването на Т сменя
полярността на напрежението на L,
то се сумира с VIN и диодът се отпушва, с което се получава VOUT>VIN.
Стойността на последното се установява чрез R1-R2, както в понижаващите конвертори.
Синхронни конвертори. Реализацията им е аналогична на понижаващите конвертори, като диодът на
фиг. 2 е заместен с PMOS транзистор (Synchronous Rectifier) със съпротивление RDSR, който е вграден в ИС,
наименованието на Т е Boost Switch
и съпротивлението му е RDSB. В общия случай транзисторите са с различен ток на ограничение ILIMR и ILIMB.
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Таблица 3. Несинхронни повишаващи конвертори
¹

1
2
3
4

Ì î ä åë

V IN ,V (f o ,k H z )
[h m a x ,% ]

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

APE1920 Advanced Power Electronics Corp. (APEC) 2,6-5,5 (680/1200); [91]
PAM2423
D io d e s I n c .
2 ,7 -5 ,5 (5 2 0 ) [9 1 ]
M P3209
Monolihic Power Systems (MPS)
2,5-6 (1400) [93]
MP5410
Monolihic Power Systems (MPS)
1 ,8 -5 ,5 [8 6 ]

V O U T ,V ( I O U T ,A )
[R D S,m W]

V I N + 0 ,5 -2 7 (3 ) [2 0 0 ]
24max (5,5) [70]
3 -2 2 (0 ,3 5 ) [5 0 0 ]
10 (0,18) [650]

U V LO,V (ILIM ,A )
[ T S H D N ,o C ]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

U V LO,V (ILIM B/ILIM R,A )
[ T S H D N ,o C ]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

IQ,m A (ISHD N ,mA )
[ V F B ,V ]

0,15 (0,1) [1,238]
3 (0 ,1 ) [1 ,2 6 2 ]
0 ,6 3 5 (0 ,1 )
0 ,0 2 8 (0 ,1 ) [1 ,2 3 ]

2,35 (3,8) [150] TJ=-40¸+125 (3,1x3,1x0,75)
2,5 (5,5) [160]
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 4 x 1 ,7 5 )
2,25 (0,35) [160]
-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,1 x 2 ,1 x 0 ,6 )
1,58 (0,18) [150]
-2 0 ¸ + 8 5 (3 ,1 x 3 ,1 x 0 ,9 5 )

Таблица 4. Синхронни повишаващи конвертори
Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FAN48610
IS L 9 1 1 1 A
IXD2135A
LTC3122H
M A X 8969
MCP1624
ST8R 00
TPS61097A
TPS61280
XC9140

F a ir c h ild S e m ic o n d .
I n t e r s il
IX Y S
Linear Technology
M a x im I n t e g r a t e d
Microchip Technology
ST Microelectronics
Texas Instruments
Texas Instruments
TOREX

V IN ,V (f o ,k H z )
[h m a x ,% ]

2 ,3 5 -4 ,5 (2 5 0 0 ) [9 4 ]
0,5-5,25 (1200) [97]
0,65-6,5 (1200) [93]
0,5-5,5 (100-3000) [95]
2 ,5 -5 ,5 (3 0 0 0 ) [9 7 ]
0 ,6 5 -5 ,5 (5 0 0 ) [9 6 ]
4-6 (1200) [90]
0 ,9 -5 ,5 [9 3 ]
2 ,3 -4 ,8 5 (2 3 0 0 ) [9 5 ]
0 ,9 -5 ,5 [8 6 ]

V OUT,V (IOUT,A ) [R D SB/R D SR,m W]

3 -5 (1 m in ) [8 0 / 6 5 ]
2,5-5,5 (0,24) [200/350]
1,8-5 (10) [188/121]
2,2-15 (0,8)
3,3-5 (0,7min) [120/65]
2 -5 ,5 (0 ,0 5 m in ) [6 0 0 / 9 0 0 ]
6-12 (1) [300/300]
3,3 (0,1) [1000/1000]
3 ,3 5 (> 0 ,2 5 ) [4 5 / 4 0 ]
1 ,8 -5 ,5 (0 ,3 5 ) [6 0 0 / 6 5 0 ]

IQ,m A (ISHD N ,mA )
[ V F B ,V ]

0 ,0 8 5 (3 )
0 ,0 2 (0 ,5 ) [0 ,8 ]
0 ,0 3 9 (0 ,2 )
0,5 (0,01) [1,2]
(0 ,8 )
0,22 (0,70) [1,21]
10 [1,22]
0 ,0 0 5 (0 ,0 0 5 )
0,047 (2,6)
0,0107 (0,1)

2,2 (3/-) [150]
(2,5) [150]
1,6 (1,59) [150]
1 ,7 (3 ,5 / -)
2 ,2 (2 )
(0,425/-) [150]
(3) [150]
0,6 (0,4) [150]
2 (3) [160]
1 ,6 5 -2 ,2

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Част от конверторите са с фиксирано VOUT (липсва извод FB на фиг. 2),
тъй като приложенията им главно в
прибори с батерийно захранване са
за осигуряване на определено напрежение на блок или група от блокове.
Поради стремежа за минимален обем
на приборите нерядко производителите препоръчват в документацията на ИС модела на всеки от външните елементи. По същата причина
обикновено няма външна верига срещу самовъзбуждане и броят на допълнителните изводи е сведен до минимум – обикновено това е само EN
за включване и изключване на ИС.
Пример е фиг. 3 на свързването на
ИС от ред 1 на табл. 4, от което се
виждат често използваните отделни аналогова маса AGND и маса на
изходния ток PGND. В редове 3 и 10
на таблицата са серии ИС с фиксирано VOUT през 0,1 V в дадения интервал, тази в ред 8 е с VOUT = 3,3 V и VIN
на работеща ИС от ред 6 може да
бъде намалявано до 0,35 V. Също за
фиксирано VOUT е ИС от ред 9, предназначена за VIN от основните разновидности литиеви акумулатори с
една клетка, която има импулсен IOUT
не по-малък от 4А.
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-4 0 ¸ + 8 5 (1 ,2 5 x 1 ,2 5 x 0 ,3 9 6 )
-2 0 ¸ + 8 5 (3 x 1 ,7 5 x 1 ,3 )
-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,9 x 2 ,6 x 0 ,6 )
T J = -4 0 ¸ + 8 5 (4 x 3 x 0 ,7 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (1 ,3 x 1 ,3 x 0 ,4 5 )
TJ=-40¸+125 (3x2x0,95)
TJ=-25¸+125 (4x4x1)
-4 0 ¸ + 8 5 (3 ,0 5 x 1 ,7 5 x 1 ,4 5 )
-40¸+85 (1,71x1,71x0,515)
-4 0 ¸ + 8 5 (3 ,1 x 1 ,8 x 1 ,2 )
Източник: Fairchild Semiconductor

¹

Фиг. 3.

Понижаващо-повишаващи
конвертори
В съответствие с наименованието си (Buck-Boost DC-DC Converter,
Step-Down/Step-Up Regulator, BuckBoost Regulator) те осигуряват VOUT
по-малко и по-голямо от VIN. Независимо от това предимство съществуват значително по-малко ИС в
сравнение с предните два вида конвертори. Основната причина е, че порядко практиката налага ползването
им. Характерни приложения са прибори с батерийно захранване (особено тези с едноклетъчни Li-Ion и Li-Poly
акумулатори), POL системи, захранване на мощни светодиоди. Конверторите практически винаги са синхронни и принципът им на работа е
изяснен на фиг. 4, ключовете в която
са MOS транзистори. Работата
като понижаващ конвертор се осигурява от S1 и S2 при отворен S3 и
затворен S4, докато повишаващият
конвертор ползва S3 и S4 със затворен S1 и отворен S2.
В табл. 5 са дадени примери за
конвертори, като ILmax е максимално допустимият ток през бобината.
Таблицата показва една съществена особеност – максималното VOUT

Фиг. 4.

не надхвърля максималното V IN
въпреки получаването на VOUT>VIN.
Схемата в ред 1 има разновидност
с VOUT=3,3 V, а същото стабилизирано напрежение се получава и в
схемата на ред 2 чрез подходящо
свързване.

Инвертиращи конвертори
Използването на блокове с отрицателно захранващо напрежение
става все по-ограничено, поради което са много малко появилите се напоследък на пазара инвертиращи конвертори (Negative Output Converter).
Типичен техен представител е
LMZ34002 на Texas Instruments с VIN
= +4,5 ÷ +40 V, VOUT между -3 и -17 V
(задавано от външен резистор), максимален IOUT = 2 A и η = 84%. Бобината е вградена в ИС, която е с размери 11,2x9,2x2,9 mm и има работен
температурен обхват -40÷+85 °C.
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Таблица 5. Понижаващо-повишаващи конвертори
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1 ISL9110AIITAZ
2 S T B B 1 -A X X
3
STBB3JCC

I n t e r s il
ST Microelectronics
ST Microelectronics

V IN ,V (f o ,k H z )
[h m a x ,% ]

1 ,5 -5 ,5 (2 5 0 0 ) [9 5 ]
2-5,5 (1500) [94]
1 ,8 (2 0 0 0 ) [9 4 ]

V OUT,V (IOUT,A ) [R D SB/R D SR,m W]

1-5,2 (1,2) [90/100]
1,2-5,5 (1) [130/130]
1,2-5,5 (2/0,8) [100/100]

IQ,m A (ISHD N ,mA )
[ V F B ,V ]

0 ,0 3 5 (0 ,0 5 ) [0 ,8 ]
3 ,4 (0 ,1 ) [0 ,5 ]
0 ,0 5 m a x (0 ,1 ) [0 ,1 ]

U V LO,V (ILIM B/ILIM R,A )
[ T S H D N ,o C ]

1,65 (2,4) [155]
1 ,6 (2 ,3 )
1 ,6 (3 )

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,4 x 1 ,6 x 0 ,3 3 )
TJ=-40¸+85 (3,15x3,15x0,75)
-40¸+85 (2,5x1,75x0,37)

Таблица 6. Конвертори за няколко положителни напрежения
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V OUT,V /IOUT (R D SH/R D SL,m W)

IQ,m A (ISHD N ,mA )
[ V F B ,V ]

U V LO,V (ILIM ,A )
[ T S H D N ,o C ]

1

IS L 7 8 2 0 8
(2 x ï î í è æ à â à ù , ñ è í õ ð î í í è )
LT3988H
(2 x ï î í è æ à â à ù , í å ñ è í õ ð î í í è )
LT3514EFE
(3 x ï î í è æ à â à ù , í å ñ è í õ ð î í í è )
LT3504EUFD
(4 x ï î í è æ à â à ù , í å ñ è í õ ð î í í è )
LT3504EUFD
(8 x ï î í è æ à â à ù , ñ è í õ ð î í í è )
N CV 896530
(2 x ï î í è æ à â à ù , ñ è í õ ð î í í è )
STODD03
(1 ï î â . + 1 ï î í ., ñ è í õ ð î í í è )

V IN ,V (f o ,k H z )
[h m a x ,% ]

I n t e r s il

4 ,5 -2 8 (5 0 0 ) [9 2 ]

2x(0,8V¸VIN)/3A (75/1000)

1 ,2 (2 0 ) [0 ,8 ]

3,9 (5,1) [150]

Linear Technology

4 ,1 -6 0 (2 5 0 -2 5 0 0 ) [8 6 ]

2x(0,75V¸VIN)/1A

2 ,7 (0 ,1 ) [0 ,7 5 ]

3 ,9 (1 ,8 7 )

Linear Technology

3 ,2 -3 6 (3 5 0 -2 2 0 0 ) [8 8 ]

0,8V¸VIN/2A 2x (0,8V¸VIN)/1A

2,7 (0,01) [0,8]

2,9 (3,5) [175]

Linear Technology

3 ,2 -4 0 (3 5 0 -2 2 0 0 ) [8 8 ]

4x(0,8V¸VIN)/1A

2,7 (0,01) [0,8]

2,9 (1,15)

Linear Technology

2 ,2 5 -5 ,5 (2 0 0 0 ) [9 3 ]

8x(0,8V¸VIN)/1A (280/265)

0 ,4 (1 ) [0 ,8 ]

2,15 (2,3) [0,8]

O N S e m ic o n d u c t o r

2,5-5,5 (2100)

2 x (0 ,9 V -3 ,3 V )/ 1 A (5 0 0 / 4 5 0 )

2 (4 ) [0 ,6 ]

2,4 (1,4) [170]

ST Microelectronics

4-6 (1200) [85]

3,3V/0,7A (6,5V-14V)/0,5A [300/300]

1 ,6

(1,5) [150]

2
3
4
5
6
7

Конвертори с повече от
един изход
Приложенията на тази категория
(Multiple Output Regulator, Multi-Output
Switching Regulator) нарастват, тъй
като един от основните фактори за
намаляване на постояннотоковата
консумация на електронните устройства е захранване на всеки от блоковете с най-малкото възможно напрежение. Това налага ползването на
няколко конвертора, като най-добре
е те да са в рамките на една ИС.
В зависимост от полярността на
напреженията съществуват две разновидности. Класическата (с намаляващо приложение) е тази на конверторите за двойно захранване, осигуряващи равни по абсолютна стойност положително и отрицателно
V OUT. Пример е LT8471 на Linear
Technology, представляваща несинхронен конвертор с три изхода и VIN

между +2,6 и +50 V. Два от тях са с
IOUT = 2 A и чрез външно свързване на
бобини и диоди на Шотки могат да
реализират двойно захранване, както и понижаващ, повишаващ и инвертиращ конвертор с две положителни напрежения. Третият изход с IOUT
= 0,5 A е за реализация на повишаващ
конвертор. Общата за трите конвертора честота fo се задава чрез
външен резистор между 100 kHz и 2
MHz, токът IQ е 2,4 mA, температурата TJ в ИС може да е от -40 до
+125 °C, а габаритите на корпуса са
6,6x4,5x1,2 mm.
Втората разновидност са конверторите само за положителни напрежения, чийто брой е между 2 и 8 и
всяко от тях може да е с различни
VOUT и IOUT. В табл. 6 има несинхронни и синхронни конвертори, което
заедно с броя и вида им е отчетено
в колона 1. Всеки от изходите има

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
innovation, quality, customer support
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áúðçî îáñëóæâàíå
ïðîñëåäèìîñò íà ïðîöåñèòå
åëåêòðîìàãíèòíà ïîìïà çà
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Ð à á . ò å ì ï . î á õ â . ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

-40¸+105
(5 x 5 x 0 ,9 )
TJ=-40¸+150
(4,14x3,1x0,86)
TJ=-40¸+125
(5 ,1 x 4 ,1 x 0 ,8 )
TJ=-40¸+125
(5 ,1 x 4 ,1 x 0 ,8 )
TJ=-40¸+150
(9,8x4,5x1,15)
TJ=-40¸+150
(3 x 3 x 0 ,9 5 )
TJ=-25¸+125
(4 x 4 x 0 ,8 8 )

Фиг. 5.

описаните в предните видове конвертори външни елементи и отделни разрешаващи входове EN, но осцилаторът е един. Полезна допълнителна възможност предлага ИС от ред
5 - паралелно свързване на 2 до 4
конвертора от нея и, съответно,
сумиране на техните IOUT.
Пример за свързването на конвер-

Ñîôèÿ 1592, óë. "Èëèÿ Áåøêîâ" 6À
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
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- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ
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тори с номера 2 и 3 е даден на фиг.
5, който изяснява използвания принцип. Конверторът с най-малък номер
(в случая Conv2) е водещ (Master), в
неговия изход (в случая SW2) се
свързва бобината и чрез делителя
към извода FB (в случая FB2) се задава VOUT. Този извод се свързва към
изходите SW на останалите конвертори (в случая SW3), които са подчинени (Slave). Техните изводи FB за
делителите (в случая FB3) и всички
входове (VIN2 и VIN3) се съединяват
към входното напрежение VIN. Разрешаването и забраняването на работата на конверторите се осъществява чрез входа ЕN на водещия
(EN2 на фиг. 5), а останалите разрешаващи входове (EN3) се замасяват.
Съществена особеност е, че в някои
ИС (например дадената в ред 6) реалната сума на изходните токове е
по-малка от сумата на дадените в
каталога – тази в ред 6 може да
осигури общ ток 1,6 А вместо сумата 2 А от каталога.

Конвертори с вградени
линейни стабилизатори
Значителна част от блоковете на
електронните апаратури, например
усилвателите с малки входни напрежения, не могат да бъдат захранвани от конвертори поради променли-
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вата съставка в тяхното VOUT. Това налага ползването на линейни стабилизатори, като практически е задължително
те да са с малко напрежение вход-изход (Low
Dropout, LDO) за намаляване на разсейваната
мощност в ИС.
С много приложения е
комбинацията конвертор-LDO, с която се осигурява практически неизменно входно напрежение на LDO за допълнително намаляване на разсейваната мощност
върху него, и конверторът често се нарича
предварителен стабилизатор (Pre-regulator). ОчеФиг. 6.
видно е удобството от
обединяване на конвертори и LDO в
една ИС, чийто параметър ηmax в
случая се отнася само за конверторите. Допълнително предимство на
част от тези ИС (например дадените в редове 1, 2 и 4 на табл. 7) са
отделните изводи за входните напрежения на LDO, които позволяват
самостоятелно използване на конверторите и на всеки от линейните
стабилизатори. Пример за подобно

Източник: Analog Devices
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типично свързване, даден на фиг.6, е
на ИС от ред 2 на табл. 7, представляваща част от серия от 8 схеми с
различен брой конвертори и LDO. С
фиксирани VOUT е ИС на ред 3, а задаването на различните й режими на
работа става чрез интерфейса I2C.
Особеност на ИС от ред 4 е, че входното напрежение на нейния LDO не
може да надхвърля това на конвертора.
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Таблица 7. Конвертори с вградени LDO
¹

1
2
3
4
5

Ì î ä å ë (ò è ï )

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Êî í â å ð ò î ð è
V IN ,V (f o ,k H z )
[h m a x ,% ]

LD O

V OUT,V /IOUT,A (V FB,V )
[U LVO,V ]

A 4 4 0 2 K L P T R -T
Allegro
6 -5 0 (2 0 0 0 ) [8 7 ]
1,18min/0,5 (1,18)
(1x ïîíèæàâàù + 1xLDO) MicroSystems
ADP5134
2 x (0 ,8 -3 ,8 )/ 1 ,2 (0 ,5 )
(2 x ï î í è æ à â à ù + 2 x L D O ) A n a lo g D e v ic e s 2 ,5 -5 ,5 (3 0 0 0 ) [9 6 ]
[1 ,9 5 ]
LTC3676
L in e a r
1 x 1 ,3 8 / 2 ,5 1 x 1 ,5 / 2 ,5
2
,
7
5
,
5
(
2
2
5
0
)
[
8
9
]
(4 x ï î í è æ à â à ù + 3 x L D O )
Technology
1 x 1 ,3 8 / 1 ,5 1 x -/ 1 ,5 (0 ,7 2 5 )
MP2116
V
=
2
,
5
6
(
1
2
5
0
)
I
N
1
M PS
(0,6-6)/2 (0,6) [2,15]
(1 x ï î í è æ à â à ù + 1 x L D O )
[9 5 ]
SiC401A
V is h a y
3-17 (200-1000) [93] (0,6-5,5)/15 (0,6) [2,6]
(1 x ï î í è æ à â à ù + 1 x L D O )
S ilic o n ic s

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
V OUT,V /IOUT, A (V FB,V ) (ðàçì åðè,m m ) [IQ,m A ] {ISHD N ,m A }

V I N ,V ( V D O ,m V )
[U LVO,V ]

6-50 (1200) [0,944]

1,18min/0,2 (1,18)

-40¸+150 [6max]

1,7-5,5 (180)

2 x (0 ,8 -5 ,2 )/ 0 ,3 (0 ,5 )

2,7-5,5 (0,21)

1 x 2 ,9 7 / 0 ,3 1 x 1 ,8 / 0 ,3
1x13/0,3 (0,725)

TJ=-40¸+125 (4,1x4,1x0,78)
[0,197] {0,3}
TJ=-40¸+150 (6x6x0,75)
[0,8] {12}

1-VIN1 (100)

(0 ,6 -6 )/ 0 ,5 (0 ,6 )

-40¸+85 (3x3x0,95) [0,3] {0,01}

3-17 [2,4]

(3 -5 ,5 )/ 0 ,2 (0 ,7 5 )

-40¸+85 (5x5x0,85) [9,13]

Таблица 8. Конвертори с цифрово управление
Ì î ä åë

FAN53555UC04X
(ï î í è æ à â à ù )
IS L 9 3 0 5 H
2 (2 x ï î í è æ
àâàù + 2x LD O )
1

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

F a ir c h ild
S e m ic o n d u c t o r

2,5-5,5 (2400) [92]

I n t e r s il

2 ,5 -5 ,5 / 1 ,5 -5 ,5 (3 0 0 0 )
[9 2 ]

Конвертори с цифрово
програмиране
Стойността на тяхното VOUT
вместо с резисторен делител се
задава от двоично число, което е
цифровото програмиране и определя наименованията Digital Programmable Converter и Digital Programmable Regulator. При промяна на
младшия разред на числото се получава ∆V OUT, което е стъпката на
изменение на VOUT. Понякога наименованието на тези конвертори не
съдържа „цифров“, което налага внимание при ползването на каталози.
Специфична особеност на дадените в табл. 8 е използването за
програмиране на интерфейса I2C,
като в каталозите на ИС се дават
достатъчно подробности за действието му. Съществуват и разновидности (ред 2 на табл. 8) на конвертори с вградени LDO и програмиране и на тяхното VOUT. Конверторът от ред 1 на таблицата е от
серия от 17 ИС с различни стойности на обхвата на VOUT и стъпката ∆VOUT.
На фиг. 7 е даден пример за неговото свързване, което показва ха-
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V IN ,V (f o ,k H z )
[h m a x ,% ]

V OUT/DV OUT,m V (IOUT,A )
[R D SB/R D SR,m W]

(0,603-1,411)/12,826 (5)
[28/17]
(0 ,8 2 5 -3 ,6 )/ 2 5 (0 ,9 -3 ,3 )/ 5 0
(2 x 1 ,5 + 2 x 0 ,3 )

рактерното за този тип конвертори малко количество
външни елементи – интерфейсът ползва изводи SDA и
SCL, а чрез логическото ниво на
входа VSEL се извършва запис
на текущото VOUT в един от
регистрите на ИС. За малкия
обем на конвертора допринася
и бобината с индуктивност
470 nH и размери 2x1,6x0,9
mm, препоръчвана в техническата документация на ИС.

I Q ,m A
(ISHD N ,mA )

U V LO,V (ILIM ,A )
[ T S H D N ,o C ]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

0 ,0 6 (0 ,1 )

2,35 (7,4)x[150]

-4 0 ¸ + 8 5 (2 x 1 ,6 x 0 ,6 2 5 )

0,1 (0,15)

2,2/1.37 (2,5)

-4 0 ¸ + 8 5 (4 x 4 x 0 ,7 5 )

Източник: Fairchild

¹

Фиг. 7.

Многофункционални
конвертори
Съвременните преносими прибори
с акумулатори ползват отделни зарядни устройства с мрежово захранване, а, от друга страна, намаляващата постояннотокова консумация
на приборите позволява зареждане
чрез интерфейса USB. В резултат на
това се появиха първите ИС обединяващи конвертори със заряден блок
и свързвани към USB. Пример е
LTC3586-2 на Linear Technology с VIN =
4,5÷5,5 V, осигурявано от USB или
мрежов адаптер, като при свързване към USB токът от VIN автома-

тично се ограничава на 100 mA или
500 mA, а към адаптер – на 1 А.
Освен блокът за зареждане на Li-Ion
и Li-Poly акумулатори 4,2 V тя
съдържа два понижаващи конвертора (0,8-3,3 V)/400 mA, един понижаващо-повишаващ (2,75 - 5,5 V)/1 A и
един повишаващ (0,8-5 V)/800 mA.
Токът на зареждане се задава чрез
външен резистор, а чрез резисторни
делители се установяват VOUT на
конверторите. Работният температурен обхват на ИС е -40÷+85 °С, а
размерите й са 6,1x4,1x0,8 mm. За
зареждане на акумулатори 4,1 V е
предвидена LTC3586-3 с аналогични
параметри.
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Hannover Messe 2014
демонстрира решения за
индустрията на бъдещето
М

еждународното индустриално
изложение Hannover Messe, което се
проведе от 7 до 11 април т.г., отбеляза поредно успешно издание. Събитието протече под мотото "Интегрирана индустрия – Следващи стъпки" и постави фокус върху интелигентните решения за модерни автономни заводи и иновативни енергийни
системи. Над 5000 изложители демонстрираха иновативните си продукти в изложбения център в Хановер пред повече от 180 хил. посетители, Страната официален партньор на техническия форум бе Холандия.
„Четвъртата индустриална революция ще бъде факт много по-скоро,
отколкото очаквахме само преди година. Изложителите на тазгодишното издание на Hannover Messe показаха ясен ангажимент към концепцията
за Индустрия 4.0. Многобройните и
разнообразни решения, представени
на изложението, демонстрираха как
идеите се превръщат в осезаема реалност. Това е доказателство за
бързия напредък, дори само в течение
на последните няколко месеца“, заяви
д-р Йохен Кьоклер, член на Управителния съвет на Deutsche Messe.
Събитието демонстрира готови
решения и продукти, насочени към
ключови предизвикателства в областта на стандартизацията и информационните технологии, както и
сигурността на данните. Специално
конструирани демоинсталации дадоха възможност на гостите да наблюдават различните фази на напълно
автоматизирани производствени
процеси. „В дискусиите върху сигурността на данните и процесите
взеха участие няколко хиляди участници. Бяха осъществени много контакти между индустриални производители и международни доставчици
на решения за киберсигурност, които ще спомогнат за адаптиране на
производствата към предстоящата
мащабна интеграция“, отбеляза д-р
Кьоклер.
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Акцент в областта на енергетиката на изложението беше преобразуването на енергийните системи.
Основни теми в тази насока бяха
бъдещият ръст в използването на
възобновяеми енергийни източници,
децентрализираните системи за
доставка на енергия и интелигентните системи за разпределение. Изложителите демонстрираха иновативни технологии за енергийни системи от бъдещето. Успешен пример
за това беше решението за преобразуване на съществуващи разпределителни мрежи в „смарт грид“, представено от SAG, което стана носител на престижното отличие
Hermes Award за 2014 г.
Новаторските технологии за
съхранение на енергия, подходящи за
периоди на върхово потребление,
бяха друга водеща тема на събитието. "Изложителите на Hannover
Messe показаха, че конкретни решения за осъществяване на енергийния
преход вече са достъпни на пазара.
Иновативните технологии са
ключът към успеха на тази мащабна
инициатива и те бяха демонстрирани точно тук, в Хановер", добавиха
организаторите.
Индустриалното подизпълнителство също беше широко засегнато в
тазгодишното издание на Hannover

Messe. "Доставчиците на компоненти ще изиграят основна роля в реализирането на Industry 4.0, тъй като
новите енергийни технологии и
смарт фабриките ще се нуждаят от
все повече интелигентни компоненти, произведени от иновативни доставчици, като изложителите в Хановер. Специалисти в интеграцията, дизайнерите на такива компоненти
вече са предприели големи стъпки към
четвъртата индустриална революция", заяви още Йохен Кьоклер.
Освен с посетители от над 100
националности, Hannover Messe 2014
надмина изданието през 2012 г. по
редица показатели. Сред тях са високият процент индустриални специалисти, топ купувачи и вземащи решения фирмени лидери, които взеха
участие в събитието. Статистиките на организаторите сочат, че
повече от един на всеки четири посетители е дошъл от чужбина, като
57% от гостите са от Европейския
съюз, а една пета - от Южна, Източна и Централна Азия. Най-много посетители на изложението са регистрирани от Холандия, а втори по
брой са гостите от Китай, показват
още данните на Deutsche Messe.
Следващото издание на Hannover
Messe ще се проведе от 13 до 17
април 2015 г.
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Избор
на честотни
задвижвания
Ч

естотните задвижвания намаляват консумацията на енергия, подобряват експлоатационните характеристики и удължават живота на
устройствата и системите, в които са вградени. Изборът на подходящото задвижване изисква да се вземат предвид всички особености на
конкретното приложение. В статията са представени някои от типичните приложения на честотните
задвижвания, спецификите при оразмеряването им и избора на режим на
управление, изискванията към I/O,
комуникационните им възможности
и др.

Структура и принцип на
работа
Повечето от съвременните преобразуватели на честота са построени по схема с двойно преобразуване на напрежението. В първия етап
на преобразуването първоначалното
мрежово напрежение 220 V или 380
V се изправя посредством входен
диоден мост, след това се изглажда
и филтрира с помощта на кондензатори. На втория етап от постоянното напрежение, с помощта на
микросхеми за управления и изходни
мостови IGBT ключове, се формира
ШИМ с определена последователност на определена честота и заглаждане. На изхода на честотния
преобразувател се формират пакети
от правоъгълни импулси, но за смет-
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ка на индуктивността на намотките на статора на асинхронния двигател, те се интегрират и превръщат в напрежение близко до
т.нар. квазисинусоида.
Въз основа на заданието честотните задвижвания могат да управляват скоростта на момента и позицията на електродвигателя. Трябва
да се има предвид следната особеност – преобразуването на променлив ток към правотокова шина и
после обратно към симулирана AC
синусоида изисква до 4% от мощността, с която би бил директно захранен електродвигателят без честотно задвижване. Ето защо честотните задвижвания може да се
окажат разходно неефективно решение за двигатели, които работят на
номинална скорост при нормален
режим на работа. С оглед на това,
ако един електродвигател трябва да
работи асинхронно през дадена част
от работния цикъл и само понякога с
номинална скорост, с използването
на байпасен контактор в комбинация
с честотно задвижване може да се
постигне максимална ефективност.
Но дори и в такива случаи използването на преобразувател намалява
натоварванията на двигателя, с което увеличава живота на двигателите и намалява пиковите натоварвания на системата.

Търсени резултати
Типични причини за избор на честотно задвижване към електродви-

гателя са стремежът към икономия
на енергия, управление на пусковия
ток, регулиране на работната скорост и въртящия момент, управление на спирането и възможност за
обратен ход. В зависимост от капацитета на електродвигателя, икономиите на енергия биха могли да
изплатят стойността на честотното задвижване за по-малко от две
години, а в отделни случаи и до няколко месеца. Стартирането на
асинхронен двигател с подаване на
пълно линейно напрежение при директно свързване на двигателя към захранването (across-the-line starting)
изисква пусков ток, който e от 4 до
8 пъти кратен на номиналния на
двигателя, зададен от производителя. Това може да доведе до значително „източване“ на електроразпределителната система (отново в зависимост от капацитета на двигателя), а възникналият спад на напрежението да повлияе на чувствителното оборудване, както и води до механични ударни натоварвания. Използването на честотно задвижване
може да предотврати спадовете на
напрежение, свързани със стартиране на мотора и да намали пусковия
ток, което ще понижи разходите за
захранване приблизително с 3%.
Управлението на пусковия ток
може да съдейства и за удължаването на жизнения цикъл на двигателя,
тъй като пусковия ток при стартиране на асинхронен мотор, директно свързан със захранването, по прин-
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цип съкращава продължителността
на експлоатацията му. Съкратените
експлоатационни цикли не са рядкост
в приложения, които изискват често
пускане и спиране на двигателя. Честотните задвижвания значително
намаляват пусковия ток, което удължава периода на експлоатация и
снижава до минимум нуждата от
превъртане на двигателя.
Възможността за управление на
работната скорост на моторите
позволява оптимизация на контролираните процеси. Много модели честотни задвижвания позволяват отдалечено регулиране на скоростта
посредством потенциометър, клавиатура, програмируем логически контролер или контролер на цикли. Задвижванията са в състояние и да ограничават горния предел по ток на
двигателя, с което индиректно да
ограничат момента на двигателя, с
цел да предпазят оборудването и
крайния продукт от щети. Управляваното спиране снижава до минимум
риска от повреждане на продуктите
и загуби, както и износването на
оборудването. Тъй като изходните
фази могат да бъдат електронно
превключвани, честотните задвижвания елиминират и нуждата от
реверсивен контактор.

Избор според
приложението
Основната функция на честотните задвижвания е да променят скоростта на трифазни асинхронни (AC)
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електродвигатели. Тези устройства
имат задача да осигурят безпроблемен пуск, стоп и управление на двигателя, както и ускорение, забавяне
и защита от претоварване. Всичко
това ги прави подходящи за регулиране на двигатели за конвейерни
системи, вентилатори и помпи, които могат да се възползват от намалена и управлявана работна скорост.
Транспортиране на течности.
Особен икономически ефект от използването на преобразуватели на
честота се получава при регулиране
на обекти, осигуряващи транспортиране на течности. Досега най-разпространеният начин на регулиране на
производителността на такива
съоръжения е използване на задвижки или регулируеми клапани, но сега е
достъпно честотно регулиране на
асинхронния двигател, който задвижва работно колело на помпен агрегат
или вентилатор. По такъв начин при
дроселиране потокът от вещества,
сдържан от задвижката или клапана,
не извършва полезна работа. Използването на регулируемо задвижване
на помпа или вентилатор позволява
да се зададе необходимото налягане
или дебит, което не само спестява
електрическа енергия, но и намалява
загубите.
Помпи. Консумираната от помпите мощност е пропорционална на
скоростта на въртене на трета
степен, поради това използването
на честотния преобразувател дава
икономия на електроенергия до 30%

и повече в сравнение с начините на
регулиране на мощността посредством заслонки. Тази икономия позволява да се възвърне инвестицията за
честотния преобразувател в рамките на 1 година. Също така се решава проблемът с хидравличните удари: при работа с преобразувател на
честота стартирането и спирането на помпата става плавно. Съвременните преобразуватели на водещите фирми имат система за управление, позволяваща управлението на
група от помпи, с което практически може да се направи помпена станция без използване на допълнителен
контролер.
Вентилатори и компресори. Всичко казано за помпите се отнася и за
вентилаторите, като икономията
на електроенергия дори може да бъде
по-голяма. При компресорите може
да се използва обратна връзка за
следене на поддържаното налягане и
дебит, което допълнително дава
икономия. Всичко това дава възможност при проектиране на нови установки да се използват по-маломощни двигатели с преобразуватели на
честота, а при модернизация на
съществуващи съоръжения допълнителната икономия да се получава за
сметка на намаляване на празния ход.
Транспортьори. Регулирането при
тях позволява да се адаптира скоростта на преместването към скоростта на целия технологичен процес,
която в повечето случаи е постоянна. Плавният пуск увеличават ресур-
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са на механизмите за сметка на липсата на шокови натоварвания.
Подемна техника-кранове, асансьори и др. При управлението на
подемни устройства честотните
регулатори показват всички посочени вече предимства, но тук с използването на комбинация на честотен
преобразувател и регенеративен
модул може да се постигне икономия
в отделните случаи до 70%. Също
така плавният старт осигурява комфорт на возенето в асансьорите.

Оразмеряване на
честотните
задвижвания
При оразмеряване на честотно
задвижване и задаване на мощност
трябва да бъде взет предвид работният профил на натоварването дали ще бъде постоянно или променливо, ще има ли чести пускове и спирания, ще бъде ли постоянен работният цикъл. Под внимание трябва да
бъдат взети още въртящият момент и пиковият ток. Важно е да се
тества максималният пиков ток при
най-лошите възможни работни условия и да се направи проверка на номиналния ампераж на двигателя, посочен от производителя. Ако двигателят е пренавиван, реалният номинален ампераж може да е по-висок от
фабрично зададения.
Номиналният ток на преобразувателя трябва да е по-голям или равен
на номиналния ток на двигателя, в
противен случай задвижването често ще спира от грешки „претоварване по ток„ и накрая ще доведе до
необратима повреда. Преобразувателят на честота трябва да разрешава претоварване по ток, допусти-
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ми за двигателя и механизма. В описанието на механизма обикновено се
посочват нивото на претоварване
и тяхната продължителност. Ако
лисват такива данни, трябва многократно да се замери токът във всички режими на работа на механизма
(с изключение на стартирането, което е особен случай и рядко влияе на
избора на преобразувател). В данните на преобразувателя най-често се
посочва максималният ток, който
може да осигури преобразувателя в
продължение на 1-2 минути. Този ток
трябва да превишава тока при претоварването, както и продължителността на времето, когато протича.
Преобразувателят на честота
също трябва да позволява пикови
токове, допустими за двигателя и
механизма. Пиковите натоварвания
действат в продължение на 2-3 секунди например токът на задвижването на кофата на багера, натъкнал
се на камък. Ако не се отчете такава възможност, тогава при настъпване на подобна ситуация задвижването просто ще спре – двигателят би могъл да се справи с препятствието, но за това му е трябвал за момент много висок ток, а
преобразувател не е имал възможност да го осигури. Сложността на
избора е в това, че не всички преобразуватели на честота могат да
реализират за кратко ток, по-висок
от максималното значение, а дори и
да могат, то не всички производители посочват този параметър. В
този случай трябва да избираме преобразувател, максималният ток на
който превишава пиковия ток на
натоварването.
Честотните задвижвания не бива

да бъдат оразмерявани в зависимост
от мощността в конски сили. Вместо това задвижванията се оразмеряват спрямо мотора при максимална стойност на тока, при пиков
въртящ момент. Те трябва да покриват максималните изисквания, поставени към двигателя. Паспортната мощност на честотния преобразувател (kW) трябва да бъде по-голяма или равна на мощност на двигателя. При това трябва да се има
предвид, че съгласно международните стандарти за електродвигатели
понятието мощност е за механичната мощност на двигателя на вала, а
не за консумираната от източника
на захранване активна мощност,
както е прието за други консуматори на електрическа енергия.
В някои случаи е необходимо
свръхоразмеряване на честотното
задвижване. Някои приложения се характеризират с временно претоварване поради ударно натоварване или
вследствие стартиране на електродвигателя. Производителността
на двигателя се основава на количеството ток, който честотното
задвижване може да произведе. Например напълно натоварена транспортна лента (транспортьор) може
да изисква допълнителен въртящ
момент, следователно повишена
мощност от страна на задвижването. Много честотни задвижвания са
проектирани да работят при 150%
свръхнатоварване 60 секунди. Приложенията, които налагат работа при
по-високо свръхнатоварване или за
повече време, изискват честотен
регулатор с по-голям размер.
Надморската височина също влияе
при оразмеряването на честотните
задвижвания, тъй като те са с
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въздушно охлаждане. Въздухът се
разрежда при по-голяма надморска
височина, което намалява охлаждащите му свойства. Повечето честотни задвижвания са проектирани
да работят на 100% мощност до
1000 м надморска височина. След
това размерът на задвижването
трябва да бъде променен – намален
или увеличен.

Входно напрежение
Този параметър определя при какво напрежение на мрежата преобразувателят запазва своята работоспособност. Потребителят трябва
да определи какво напрежение му
трябва или може да използва за конкретната задача. Ако пониженото
напрежение ще доведе просто до
спиране (а при по-съвременните модели само до пропорционално намаляване на скоростта), то повишеното напрежение е по-високо от допустимото и може да доведе до повреда.

Диапазон за регулиране
на честота
При този параметър се взема под
внимание горният праг на диапазона,
ако се използват двигатели с високи
номинални честоти 200…1000 Hz,
в отделни случаи 2000 Hz и повече.
Обикновено това са механизми с
много високи скорости – шлайф машини, центрофуги, шпиндели на високопроизводителни обработващи
центрове и т.н.
Необходимо е да се провери дали
преобразувателят може да даде
тази честота, за която е сметнат
двигателят и механизмът, за избягване на повреди и вибрации.
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Долният праг определя диапазона
на регулиране на скоростта. Ако не
е необходим голям диапазон (повече
от 1:10), то може да не се взема под
внимание. Понякога дори обявеният
диапазон на честоти от 0 Hz не гарантира устойчива работа, затова
е добре този въпрос да се уточнява
с производителя. При такива случаи
най-вероятно ще се наложи използване на векторно управление, а може и
някои от опциите, които да гарантират ефективна работа при толкова ниски честоти.

Изисквания към I/O
Повечето честотни задвижвания
могат безпроблемно да бъдат интегрирани в контролни системи и процеси. Оборотите на двигателя могат да бъдат ръчно зададени посредством регулиране с потенциометър
или чрез клавиатура, вградена в някои модели. В допълнение, почти всяко задвижване разполага с комуникационен I/O модул, а по-високотехнологичните модели – с по няколко
такива модула и комуникационни
портове с пълна функционалност.
Тези задвижвания могат да бъдат
свързани към контролери за автоматизиране командите за избор на скоростта на двигателя.
Повечето честотни задвижвания
разполагат с по няколко дискретни
входове и изходи, както и с най-малко един аналогов вход и един аналогов изход. Чрез дискретните входове се осъществява свързване на честотното задвижване с различни контролни устройства като бутони,
превключватели и дискретни изходни PLC модули. Тези сигнали обикновено се използват за функции като

старт / стоп, напред / назад,
външна неизправност, избор на предварително зададена скорост, ресет
и включване / изключване на PID управлние.
Дискретните изходи могат да
бъдат транзисторни, релейни или
честотно-импулсни. Обикновено
транзисторните изходи служат за
свързване на програмируеми контролери, контролери за движение, сигнални лампи, както и помощни релета.
Релейните изходи обикновено са
предназначени за асинхронни устройства и друго оборудване със собствена точка на заземяване, тъй като
релейните контакти изолират заземяването на външното оборудване.
Честотният изход типично се използва за изпращане на сигнал за скоростта до аналогов вход на PLC контролер или на друго честотно задвижване, което работи в режим „повторител“. Обикновено изходи с общо
предназначение на повечето честотни задвижвания са транзисторни.
Понякога един или повече релейни
изхода са включени за изолиране на
устройства с по-голям ток. Честотно-импулсните изходи по предназначение са запазени за по-висок клас
честотни задвижвания.
Аналоговите изходи се използват
за свързване на честотни задвижвания с външни VDC контролери за сигнали от 0 до 10 или от 4 до 20 mA.
Тези сигнали могат да представляват зададена стойност на скоростта и / или затворен цикъл на управление с обратна връзка. Един аналогов изход може да бъде използван за
задаване на стойности за други честотни задвижвания, така че оста-
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налото оборудване да следва скоростта на master-устройството. Аналогично, по този начин може да се
изпращат сигнали данни за оборотите, въртящия момент или тока обратно към PLC или друг вид контролер.

цел потребителските ръководства
на честотните задвижвания обикновено осигуряват достатъчно информация за избор на подходящ профил
на управление.

Избор на режим на
управление

При умерени инерционни натоварвания свръхнапрежение обикновено
не възниква при отрицателното ускорение (забавяне) на електродвигателя. За приложения с висока инерционни натоварвания честотното задвижване автоматично удължава времето на забавянето. Въпреки това,
ако е необходимо бързо да се забави
голямо натоварване, трябва да се
използва динамичен спирачен резистор или регенеративен модул.
Когато електродвигателите забавят скоростта си, те действат
като генератори, а динамичното
спиране позволява на честотното
задвижване да произвежда допълнителен спирачен момент. Честотните задвижвания обикновено могат да
произвеждат между 15 и 20% от
спирачния момент без външни компоненти. Когато е необходимо, добавянето на външен спирачен резистор
увеличава контрола върху спирачния
момент на честотното задвижване
– за да ускори забавянето на големи
инерционни натоварвания и чести
старт-стоп цикли.

Изборът на режим на управление
при честотните задвижвания силно
зависи от приложението. Трите основни режима за контрол са скаларно (волт/честотно V/Hz), векторно
или с контрол на ориентацията на
полето. Задвижванията с V/Hz управление използват съотношението
между напрежение и честота, за да
генерират работен поток и да подадат работен момент към двигателя. Векторните честотни задвижвания имат точен контрол на въртящия момент в широк оборотен диапазон, без да се налага да използват
обратна връзка по енкодер. Честотните задвижвания с контрол на ориентацията на полето използват енкодер за обратна връзка, за да получат информация за скоростта на
двигателя и евентуални неизправности в хода. Изборът изцяло зависи
от поставените задачи, които трябва да бъдат изпълнени, и от типа
оборудване

Изисквания към профила
на управление
Изборът на подходящ профил на
управление при честотните задвижвания е от критично значение и
отново зависи до голяма степен от
приложението. Възможни профили на
управление са ускорение, забавяне,
линейно нарастващо ускорение, управление на въртящия момент, спиране и пропорционално-интегрално
(PID) управление. Повечето от тези
параметри са достъпни в почти всеки тип честотно задвижване на пазара, но PID управление не винаги се
предлага в базовите модели.
Изброените профили са програмируеми и могат да бъдат избирани
посредством операторска клавиатура или цифрови комуникационни решения. Доброто разбиране на тези
параметри (и как влияят върху интегрирането на честотно задвижване
в процесите) е наложително. За тази
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Изисквания към
спирачната система

Комуникационни
възможности
Много честотни преобразуватели имат един или повече вградени
цифрови комуникационни интерфейси. Дори и най-икономичните модели
обикновено включват сериен интерфейс като Modbus RS-232/RS-485.
Ethernet и Fieldbus интерфейси също
са често срещани опции, предлагани
в много модели. Цифровият комуникационен интерфейс може да се използва за свързване на честотното
задвижване с други устройства, които могат да функционират като
master-устройства, например PLC или
PC-базиран контролери. Master-устройствата могат да контролират
честотните задвижвания чрез
такъв интерфейс, вместо да използват дискретни и аналогови I/O, а
също и да използват този интерфейс
за наблюдение на състоянието на

май 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

автоматизация
различни параметри на честотното задвижване като
скорост, ток и статус.
При RS-485-базираното свързване мрежовият кабел
може да се простира до над километър и има възможност за свързване на няколко устройства. За да се осъществи такъв тип връзка, понякога са необходими допълнителни адаптери.
Ethernet интерфейсът осигурява високоскоростна
връзка между контролната система и множество честотни задвижвания. Някои задвижвания с Ethernet интерфейси са достъпни дори с уеб сървър, който позволява на
потребителите да ги конфигурират и управляват от
всеки уеб браузър. Ethernet протоколи като Modbus TCP
/ IP и Ethernet / IP елиминират налучкването при управлението на честотните задвижвания и правят настройката им лесна и за обикновени потребители без задълбочени IT познания. Новите тенденции за високоскоростни
машини в различни сфери на промишлеността вече изискват дори по-напреднали комуникации, например EtherCAT.

Монтаж и експлоатационни изисквания
Честотните задвижвания генерират значително количество топлина. Тази топлина може да доведе до повишаване на температурата във вътрешността на
корпуса и тя да надхвърли допустимия лимит. За да се
поддържа температурата в корпуса в определени граници, обикновено е необходима вентилация или охлаждане.
Следва да се направят и измервания на околната температура, за да се определи максималната очаквана стойност.
При експлоатацията на честотни задвижвания трябва да се спазва определен набор от предпазни мерки.
Трябва да се избягва поддържането на стандартен асинхронен двигател в работен ход с ниска скорост за
продължителен период от време, тъй като това може
да доведе до покачване на температурата и надвишаване на допустимия й лимит поради ограничения на въздушния поток, произведен от вентилатора.
Когато един стандартен двигател работи на ниска
скорост, изходното натоварване трябва да бъде намалено. Ако се изисква 100% изходен въртящ момент при
ниска скорост, може да е необходимо да се използва
двигател с инверторен режим. За управление на стартирането и спирането на честотното задвижване и
двигателя не бива да се използва контактор или изключвател, тъй като това съкращава живота на задвижването. Те се използват само като предпазни механизми,
но не и контролни. За конкретните цели всички преобразуватели имат предвидени оперативни вериги, които
позволяват разнообразни възможности: старт, стоп,
реверс, регулиране на честота, фиксирани честоти на
различни входове и др. Привеждането в цикличен режим
на превключвателното устройство за изходна мощност
докато честотното задвижване работи, трябва да се
прави само в аварийни ситуации.

хармониците могат да доведат до прегряване и повреждане на оборудването, трансформаторите, а дори и
кабелите за електроразпределение. Два вида филтри
могат да смекчат хармониците, свързани с честотните задвижвания. Пасивните филтри за хармоници включват линейни асинхронни реактори и дросели.
Реакторите и дроселите намаляват свързаните с
честотните задвижвания хармоници и се препоръчват
за всички инсталации. Те също така защитават честотното задвижване от преходни пренапрежения, обикновено причинявани от превключване на кондензаторите.
Активните филтри за хармоници анализират моментната форма на вълната, преобразуват я и я подават
обратно към мрежата, за да противодействат на хармониците. Някои активни филтри разполагат и с динамични спирачни вериги, които позволяват забавяне оборотите на двигателя с цел връщане на регенеративния
поток обратно към захранващата мрежа.
Изходните реактори (линейни или за натоварване)
защитават двигателите и изолацията на кабелите от
къси съединения в честотните задвижвания, паразитни
капацитивни токове и отразяващи вълнови повреди в
биполярни транзистори с изолирани електроди. Реакторите позволяват на двигателите да работят с по-ниска
температура, като регулират текущата форма на
вълната. Изходните линейни реактори се препоръчват
за двигатели с неинверторен режим и приложения, в
които свързващото окабеляване между честотното
задвижване и двигателя надвишава 22 м.

Ограничаване на хармониците
Всяко нелинейно натоварване, което е свързвано с
токоизправители, произвежда хармоници, включително
и честотните задвижвания. Ако са прекалено много,
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Честотен регулатор FR-A800 множество възможности в едно решение
Решението за честотно регулиране от ново поколение FR-A800 се отличава с водещи в задвижванията показатели и високоскоростен процесор от
последно поколение, разработен от
Mitsubishi Electric. Подобрените контролна производителност и времена за
реакция осигуряват безопасна и прецизна работа за широк набор от приложения. FR-A800 гарантира максимална ефективност на двигателите,
като индукционни и магнет мотори
могат да бъдат комбинирани свободно. Стандартното 24 VDC захранване
за контролната верига позволява надеждна и сигурна поддръжка.

Разширена функционалност
FR-A800 осигурява лесна инсталация и употреба, дълъг жизнен цикъл
на компонентите и функция за диагностика на оставащия експлоатационен период. Решението от Mitsubishi
Electric включва усъвършенстван интегриран PLC контролер, USB изход
за програмиране и съхраняване на параметри, лесен операторски контрол,
вграден алгоритъм за оптимален контрол на възбуждането и енергоспестяване, функция за избор на оптимален капацитет спрямо приложението, вграден спирачен транзистор,
както и висок клас система за безопасност, три слота за разширяване
на конфигурацията и поддръжка на
мрежова карта.
Реален безсензорен векторен контрол позволява достигане на максимална скорост и поддържане на момент
при честота до 400 Hz. Възможност
за претоварване до 250% осигурява
надеждна функционалност при пуск,
особено при натоварени работни режими. Под 3 ms време за сканиране на
периферията гарантира най-бързото
възможно време за реакция.

Интелигентност
и ефективност
Контролният панел разполага с
опции за бързо цифрово набиране и
лесно сензорно управление. Серията
FR-A800 позволява и добавяне на
графичен работен терминал (GOT)
от Mitsubishi Electric към конфигурацията.
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FR-A800 е решение, осигуряващо и
отлични възможности за енергоспестяване, които могат да бъдат адаптирани към конкретните приложения. Резултатите от впечатляващите икономии на енергия се визуализират в реално време.
Прецизната и мощна серия инвертори от ново поколение гарантира
ефективност и дълъг жизнен цикъл,
като вентилаторите и интегрираните кондензатори са с прогнозна 10-годишна експлоатация. Функцията за
управление на пуска и спирането (ON/
OFF) спомага за допълнително удължаване на жизнения цикъл на охлаждащите вентилатори.

Безопасна експлоатация
Моделите честотни регулатори
FR-A800 разполагат с двуканална опция за аварийно спиране, която осигурява безопасно изключване на устройствата. Това гарантира оптимална безопасност на експлоатацията, без нужда от интегриране на отделен контактор. Серията FR-A800
отговаря на изискванията по стандартите за безопасност EN ISO138491/PLd категория 3, EN 61508 и EN
61800-5-2 SIL2.
Регулаторите от серията са снабдени с EMC филтър на задвижването,
който покрива стандартите на Европейската директива за електромагнитна съвместимост (EN 618003, втора среда, категория C3) и елиминира нуждата от отделна сертификация за задвижването.

Богати комуникационни
възможности
FR-A800 поддържа най-разпространените индустриални комуникационни протоколи, сред които CC-Link IE
Field, CC-Link, Profibus DP/DPV1,
Profinet/EtherNet IP/EtherCat (очаква
се скоро), SSCNETIII/H, както и
DeviceNetTM и LONWORKS. Инверторите стандартно поддържат RS485
комуникация (протокол за задвижване на Mitsubishi Electric, протокол
Modbus-RTU).

Оптимална
производителност и
гъвкавост
• Реално безсензорно векторно управление;
• Перфектна самонастройка на PM и
IM мотори;
• Функция за абсолютно позициониране и др.;
• Висока гъвкавост чрез вграден PLC;
• Оптимално управление на възбуждането;
• Функция за енергоспестяване със
захранване 24 V;
• Лесна конфигурация и поддръжка.
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Хармоници в
електроенергийните
мрежи
Част 3. Методи за намаляване съдържанието на хармониците
в електрическите инсталации.

В

предишната, втора част на
статията, се спряхме на влиянието
на изкривяванията върху електрическите уредби и консуматорите, както и на мерките за предотвратяване на вредното въздействие на хармониците чрез оразмеряване на електрическите съоръжения.
В третата, последна част на
материала ще бъдат разгледани методите за намаляване съдържанието
на хармониците в електрическите
инсталации чрез прилагане на технически средства.

Използване на трансформатори с подходяща
група на свързване за
елиминиране на хармоници
Най-разпространено е елиминирането на кратните на 3 хармоници
чрез използване на трансформатори
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Фиг. 1. Филтриране на кратните на 3 хармоници от силови
трансформатори.

а - трансформатор триъгълникзвезда

б - трансформатор с вторична намотка
зиг-заг

със схема на свързване триъгълникзвезда (фиг. 1a). Кратните на 3 хар-

моници, предавани от нелинейните
товари на вторичната страна, цир-
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Фиг. 2. Компенсиране на пети и седми хармоници с 12-фазна диодна изправителна схема.

кулират в триъгълника на първичната, като по този начин разпространението им „нагоре“ от трансформатора се ограничава. Ограничаването е пълно тогава, когато генерираните в трите фази хармоници са
еднакви.
Друг вариант е използването на
трансформатор със схема на
свързване триъгълник-зиг-заг или
звезда-зиг-заг – фигура 1б. При него
във всяка от фазите на намотката
зигзаг става взаимно компенсиране
на кратните на три хармоници, така
че те не се разпространяват към
първичната намотка. И в този случай компенсирането е пълно само
тогава, когато генерираните в трите фази хармоници са еднакви.
Друга форма на компенсиране на
определени хармоници е схемата на
12-фазния диоден изправител, показана на фиг. 2. При тази схема се използват два трансформатора, чиито
групи на свързване осигуряват 30-градусово дефазиране между едноименните фази на вторичните им намотки.
По този начин се осигуряват както
по-малки пулсации на изправеното
напрежение, така и взаимно компенсиране на 5-и и 7-и хармоник, генерирани от изправителя. Последното се
получава благодарение на факта, че
тези два хармоника се явяват в противофаза на шините на първичното
напрежение на трансформаторите.

Пасивни филтри за
елиминиране на
хармониците
Филтрите могат да бъдат
свързвани непосредствено пред товарите или на шините на разпределителните устройства. В първия
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Фиг. 3. Паралелен филтър зиг-заг за кратните на 3 хармоници.

случай се осигурява разтоварване от
хармоници на уредбата като цяло,
включително на захранващите проводници на нелинейните консуматори. Също така филтри могат да се
свързват непосредствено пред товари, които са чувствителни към
хармониците, за да намалят съдържанието на такива в захранващото
напрежение, подавано към консуматора. При свързване към шините на
разпределителните устройства се
осигурява разтоварване по ток на
висшестоящите части на уредбата,
а също така се намаляват изкривяванията на напрежението на шините на таблото, с което се ограничава въздействието на хармониците
върху всички консуматори. Това се
постига само с едно филтърно устройство, което решение е подходящо за случай на мрежа с множество
нелинейни товари.
В зависимост от начина си на
свързване и от схемата си филтрите биват различни типове:
Последователни филтри:
l Дросели, свързани последователно
към товара. Те намаляват съдържанието на хармониците благодарение
на факта, че импедансът на дросела
се увеличава с увеличаване на честотата. Съответно, ефективността
им по отношение на хармоничните
съставки с ниски номера, които са и
най-проблемните, не е особено висока.
l Последователни резонансни филтри. Състоят се от паралелно свързани LC групи с резонансна честота,
равна на честотата на хармоника,
който трябва да се филтрира. Токовете с тази честота циркулират в
LC групата и не преминават нагоре

от нея. Един филтър може да се
състои от няколко групи, като така
се филтрират няколко хармоника.
Могат да се поставят на фазните
проводници, захранващи нелинейните товари, а могат да се поставят
и на неутралния проводник на трифазна линия, захранваща еднофазни
консуматори, с цел ограничаване разпространението на трети хармоник
във висшестоящите части на уредбата.
Паралелни филтри:
l Паралелни зиг-заг филтри, включени към шините на разпределително
табло. Ограничават разпространението на трети хармоник във висшестоящите части на уредбата,
като осигуряват затворен контур с
нисък импеданс за циркулацията им
през себе си и долустоящите фазни
и неутрален проводник. Схемата е
показана на фиг. 3.
l Паралелни резонансни филтри.
Състоят се от последователно
свързани LC групи с резонансна честота, равна на честотата на хармоника, който трябва да се филтрира. Могат да се поставят няколко
паралелни филтъра от този вид за
филтриране на няколко хармоника.
Могат да се монтират както непосредствено пред нелинеен товар,
така и на шините на разпределителното табло.
Последователните филтри трябва да бъдат оразмерени както за
пълния работен ток, така и за тока
на късо съединение на линията, към
която са свързани. Затова те намират приложение предимно като монтирани непосредствено пред малки
единични товари. Обикновено този
вид филтри се проектират от про-
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Фиг. 4. Характеристика на паралелен резонансен филтър.

изводителите на електронните устройства и се вграждат в тях.
От своя страна, през паралелните филтри протичат само токовете на хармониците, които се филтрират. Това прави размерите и цената им значително по-малки. Освен
това паралелното свързване е физически по-лесно осъществимо, дори се
предлагат малки филтри, достатъчни за един или няколко компютъра,
които се включват директно в контакт на инсталацията. Така паралелните резонансни филтри намират
приложение както в малки, готови за
домашна и офис употреба устройства, така и като големи филтри за
монтиране пред големи нелинейни
товари или на шините на разпределителни устройства.
Във втория случай е нормално
филтърът да се избира от собственика (проектанта) на уредбата, така
че да съответства на конкретния
хармоничен спектър. От тази гледна точка, а също така и по причина,
че този тип филтри са може би икономически най-изгодното решение,
ще разгледаме в малко повече детайли техните особености.
Принципът на действие на паралелните резонансни филтри се основава на същата зависимост като
тази, определяща честотата на
последователния резонанс при кондензаторните батерии с антирезонансен дросел, разгледани по-горе.
Само че, докато в онзи случай целта
е да се предотврати резонанс, при
резонансните филтри целта е точно обратната – LC групата се избира с резонансна честота, равна на
хармоничната честота, която трябва да се филтрира. В резултат токовете с тази честота се отвеждат през филтъра, който представ-
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Фиг. 5. Схеми на паралелни резонансни филтри: а - от първи ред; б - от
втори ред; в - от трети ред.

лява нищожно съпротивление за тях.
По този начин се разтоварват по
ток висшестоящите елементи на
уредбата и се намаляват общите
хармонични изкривявания на напрежението.
Основните параметри на паралелните резонансни филтри са:
fr - резонансна честота;
f1 - честота на основния хармоник
(50 Hz);
nr= fr/ f1 - хармоничен номер на
резонансната честота;
C, L, R - съответно капацитет на
кондензатора, индуктивност и
съпротивление на дросела;
QVAR=nr2/(nr-12)xU12xCx2π
πf - генерирана от филтъра реактивна
мощност (тя може да се вземе
предвид като мощност, която се
добавя към реактивната мощност, генерирана от кондензаторните устройства за компенсация
на реактивна мощност);
√(L/C) - характеристичен имX0=√
педанс;
q= X0/R - коефициент на качеството на филтъра;
BP=1/q - честотна лента на филтъра.
Връзката между честотната лента и качеството на филтъра е илюстрирана на графиката на фиг. 4.
Филтърът е толкова по-ефективен,
колкото по-голям е коефициентът на
качеството му, т. е., когато активното му съпротивление е малко. Тогава филтрирането на дадената честота е по-пълно, но за сметка на
това честотната лента на филтъра
е по-тясна (параболата, показана на
фигурата става по-стръмна). Тогава

всяка флуктуация било на мрежовата
честота, било на параметрите на
филтъра (C, L), например поради изменение на температурата, води до
излизане на хармоничната честота
извън честотната лента на филтъра. Ето защо се търси компромис
между качеството на филтриране и
ширината на честотната лента.
Тази схема - последователна LC
група се нарича резонансен филтър от
първи ред. Съществуват още и резонансни филтри от втори и по-висок
ред. При тях има допълнителни демпфериращи активни съпротивления.
Примерни схеми са показани на фиг. 5.
При тези филтри ефективността на
филтриране е по-ниска, за сметка на
широката честотна лента. Те са
подходящи за уредби с широк хармоничен спектър, където поставянето
на голям брой филтри с тесни честотни ленти, настроени на определени честоти, е неизгодно. Филтрите от по-висок ред са особено подходящи за електродъгови пещи с техния непрекъснат честотен спектър.

Активни филтри за
елиминиране на
хармониците
Принципът на действие на този
тип филтри се състои в генериране
на токове или напрежения с хармонични честоти с амплитуди, равни на
тези, разпространявани в защитаваната линия и в противофаза на тях.
Активните филтри, също като пасивните, могат да се монтират пред
консуматорите или на шините на
разпределително устройство и също
биват последователни и паралелни.
По същите причини, както и при
пасивните филтри – необходимостта от оразмеряване по пълен работен ток и по ток на късо съединение
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Фиг. 6. Структурна схема на активен
паралелен филтър.

на линията, последователни активни филтри намират много малко
приложение и не са налични като
серийно-произвеждани устройства.
Структурната схема на един паралелен активен филтър е показана
на фиг. 6.
Основният елемент на филтъра –
обратимият инвертор, представлява трифазен мостов транзисторен
преобразувател. Принципни схеми на
двата варианта - инвертор на напрежение (по-разпространената схема)
и инвертор на ток, заедно с входящите филтри са показани на фиг. 7.
За да бъде ефективно филтрирането, импедансът на филтъра трябва да се съгласува с този на източника на хармоници, стоящ зад него.
За целта, когато е нужно (например
когато на входа на консуматора има
изправител с паралелно включен кондензатор на страна DC), между консуматора и филтъра се добавя последователно свързан дросел.
Голямото предимство на активните филтри е в това, че са адаптивни - изработваните от тях хармоници се изменят постоянно с измененията на измерените в защитаваната линия хармоници. Ефективността на действие на филтъра следователно зависи от прецизността
и бързодействието на схемата за
управление. За линии, в които измененията в хармоничния спектър протичат бавно, се използват схеми,
извършващи анализ на Фурие. Такива
схеми работят много добре с консуматори от типа на UPS-и, като успяват да покрият както работните
вариации, така и бавни преходни
процеси. При товари с много бързи
вариации, каквито са например честотните преобразуватели за електродвигатели, използването на управление с Фурие-анализ дава незначителни резултати. В такива случаи
се използват специални схеми с управление в реално време. Въпреки
това ефективността на потискане
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С инвертор на напрежение

С инвертор на ток

Фиг. 7. Принципни схеми на силовата част на активни паралелни филтри.

а

б

Фиг. 8. Комбинации от паралелни активни и пасивни филтри: а - паралелна комбинация; б - паралелно-последователна комбинация.

на хармониците е по-лоша, отколкото при товарите с бавно изменение
на честотния спектър.
В допълнение към основната си
функция - потискане на хармониците,
активните филтри могат да осъществяват и компенсация на реактивната мощност. За целта те трябва
да са оразмерени за сумата от тока
на хармониците и на компенсиращия
реактивен ток.
Удачно е комбинирането на паралелни активни и пасивни резонансни
филтри. Пасивните филтри се поставят между активния филтър и
нелинейния консуматор (вж. фиг. 8a).
Така пасивните филтри облекчават
натоварването на активния филтър,
като не допускат до него хармониците с честоти, равни на резонансните си честоти.
Друга подходяща комбинация е последователното свързване на активен
филтър във веригата на паралелния
резонансен филтър през междинен

трансформатор, както е показано на
фиг. 8б. Така свързаният активен
филтър подобрява значително ефективността на резонансния филтър,
като напълно компенсира затихването в активното съпротивление на
последния, без при това да е нужно
той да бъде с тясна честотна лента. Освен това активният филтър
може да предотврати възникването
на паралелен резонанс в системата.
Недостатъкът на схемата е, че не се
филтрират ефективно честоти, далечни от тези на резонансната честота на пасивния филтър.
При всички случаи на комбиниране
на активни и пасивни резонансни
филтри стои въпросът за правилния
избор на пасивните филтри, което
изисква предварителен анализ на
мрежата. От друга страна, използването само на активни филтри е
по-универсално решение, при което
обаче е необходима по-голяма мощност на филтъра.

май 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2014

95

96

май 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

измервателна техника

Вихровотоков
безразрушаващ
контрол
Е

териали и други обекти и съоръжения, за които има определени изиск-

основния. Именно това противодействие се отчита от електронната

вания.

дин от съвременните високотехнологични методи за безразрушаващ контрол е вихровотоковият.
При него се анализират резултатите от взаимодействието на прило-

Физичните процеси, протичащи
при приложението на този метод,

апаратура, тъй като неговият интензитет е в пряка зависимост от
характеристиките на изследвания
обект. Основните методи за вихровотоков контрол могат се опреде-

женото външно електромагнитно
поле с електромагнитното поле на
вихровите токове, създадени в изследвания обект от същото това

най-общо са показани на фиг. 1. Протичащият високочестотен променлив ток през бобината на вихротоковата сонда генерира променливо

лят от вида на измервания параметър – aмплитуден, фазов, амплитудно-фазов, честотен, многочестотен, импулсен, диференциален,

външно поле. Намира основно приложение в индустрията, самолетостроенето, технологичния и експлоатационния контрол на турбини, генератори, авиационни двигатели, за-

електромагнитно поле по повърхността на изследвания обект. Създава се магнитен поток, който индуцира вихрови токове в изследвания
обект. Вихровите токове, от своя

спектрален.
Вихровотоковият контрол се осъществява чрез апаратура, включваща дефектоскопи или дебеломери и
специални преобразуватели. Тези

варени съединения, контрол на диелектрични покрития, биметални ма-

страна, също създават магнитен
поток, който противодейства на

преобразуватели се състоят от
една или няколко индуктивни намот-
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ки, предназначени за възбуждане в

могат да бъдат контактни, безкон-

изследвания обект на вихрови токове и преобразуване на зависещото
от параметрите на обекта електромагнитно поле в полезен информативен сигнал. Опростеният вариант

тактни, проходни, вътрешни,
външни и др. Едни от най-разпространените са външните проходни
преобразуватели, които представляват индуктивна намотка, през

на преобразувателна сонда съдържа
най-често една бобина, която е предназначена да възбуди в изследвания
обект вихрови токове и втора измерителна бобина, която служи за

чийто вътрешен отвор преминава
контролираното изделие. Тези преобразуватели лесно се реализират
конструктивно, което ги прави
широко използвани при технологи-

преобразуване на създаденото от
вихровите токове поле в полезен
сигнал. Трансформаторните преобразуватели съдържат не по-малко от
две индуктивно свързани бобини –

чен контрол в производствени условия на масова продукция на тръби,
стоманени телове, ленти и др. Чрез
комбинация от няколко такива преобразувателя може да се осъществя-

възбуждаща и измерителна. Според
своето предназначение преобразувателите могат да бъдат:
l абсолютни, при които сигналът се
определя от абсолютната стойност

ва комплексно изследване на изделията за откриване на несъвършенства, определяне на техните физико-механични свойства като
твърдост, якостни характеристи-

на параметъра на изследвания обект;
l диференциални, при които сигналът се определя от нарастването
на параметъра на изследвания обект;
- параметрични, преобразуващи

ки, качеството на термообработка и др. По този начин се постига
висока производителност поради
възможността за скоростен автоматизиран контрол. Разбира се, те

контролирания параметър в активно, реактивно или комплексно съпротивление.
Според поставената задача преобразувателите конструктивно

отстъпват на контактните преобразуватели, с които може да се извърши локална оценка на определена
област и част от изследваното
изделие.
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Точност на метода при различни
приложения

татъчно достоверни с използваните обикновени уст-

Вихровотоковият контрол намира масово приложение при измерване на дебелината на диелектрически
покрития, които се намират на външната повърхност
на полуфабрикатите или готовите изделия. Тези покри-

ройства за линеаризация. При увеличена дебелина на диелектричния слой, най-вече в стадия на производство,
относителната грешка нараства поради намаляване на
абсолютната чувствителност на преобразувателя към
дебелината на покритието, което се регистрира от

тия изпълняват най-често защитни функции. Самите
те трябва да бъдат със строго определена дебелина,
която надеждно да гарантира качеството и характеристиките на изделието, определени в техническите
изисквания и да обезпечават надеждно неговата защи-

специализираната апаратура.
Основни фактори, влияещи на точността на измерване дебелината на слоя от диелектрик, е специфичната
електропроводимост на металната основа на изделието, наличие на определени геометрични изменения на

та.
По време на експлоатация на изделието този слой
закономерно се износва и там където неговото измерване с традиционните методи е затруднено, се прилага
методът на вихровите токове. Това се осъществява най-

повърхността като кривини, изпъкналости, грапавост,
а също и различни замърсявания. В тези случаи грешката
при измерване се увеличава, тъй като се налага увеличаване на разстоянието между преобразувателя и електропроводящия слой на обекта, а оттук и неточно опре-

вече при изделия, изработени от електропроводими, но
не феромагнитни материали. При тях се използват преобразуватели, които се придвижват по външната
повърхност на изделието. Промяната на дебелината на
покритията обикновено се характеризира с малко увели-

деляне дебелината на диелектричния слой.
Грешката от разликите в специфичната електрическа проводимост може да се намали, ако се увеличи честотата на тока, захранващ възбудителната намотка
на преобразувателя. При тези измервания конкретните

чаване на междината между металната основа на изделието и измерващата повърхнина на преобразувателя,
при което се приема, че получените резултати са дос-

стойности на работната честота се определят от диапазона на измерваната дебелина и минималната стойност на специфичната електропроводимост на основния материал.
Важно е да се знае, че в областта на малките дебелини чувствителността към дебелината на покритието
е максимална, поради което измерванията се реализират с обикновени дебеломери, работещи по амплитуден
метод. При тях дебелината се измерва чрез поставяне
на сондата директно върху измерваната повърхнина без
наличие на въздушна междина. Предварително нулиране
и калиброване на дебеломера се извършва като сондата
му се постави върху повърхността на изделие без покритие, а след това върху контролен образец с максимална
за съответното изделие дебелина на покритието. Широкото разпространение на дебеломерите от този тип
се дължи на относително опростената конструкция,
лесната настройка и приложение. Основните недостатъци са появата на въздушна междина между сондата и
повърхността на изделието поради грапавост, изкривявания, замърсявания, корозия и др.
Друго важно приложение на контрола чрез вихрови
токове е измерването на двуслойни изделия, съставени
от проводящо покритие, нанесено върху проводящ материал. Това е един от най-сложните методи за контрол, тъй като в общия случай при феромагнитните материали има шест параметъра, влияещи на сигнала,
плюс въздушната междина между сондата и обекта. За
неферомагнитни слоеве тези параметри се редуцират
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до четири. Интересно е приложени-

жения от различни влияещи факто-

ран високоскоростен технологичен

ето на вихровотоковия контрол и
при измерване на многослойни изделия. Такива са изделията с многослойни защитни покрития като антикорозийната комбинация от мед-

ри, както и различни комбинации от
специфични електрически проводимости на слоевете. Обикновено се
изработва апаратура за изследването на конкретен обект в зависи-

контрол в производствени условия;
минимални изисквания за подготовка на повърхността.
Съществуват и ред ограничения
като изискване за наличие на контрол-

никел-хром. Друго такова е трислойният полуфабрикат под формата на
листов прокат, съставен от алуминиеви сплави, плакирани с тънък слой
от чист алуминий, предпазващ

мост от поставената задача, но
икономическият ефект от контрола напълно оправдава направените
разходи.

ни образци и специални преобразуватели, относително скъпа апаратура,
зависимост от грапавината и геометричните особености на изследваната повърхнина, разширена схема на

склонната към корозия твърда алуминиева сплав, която се явява основа на дадена конструкция. Разбира
се, съществуват и други комбинации от изделия с многослойни струк-

Предимства и
недостатъци
Вихровотоковият метод, както
всички методи за безразрушаващ
контрол, има своите предимства и

обучение на операторите в сравнение
с другите методи, нечувствителност към дефекти от типа на разслоенията в метала. Независимо от
това, вихровотоковият метод за без-

тури. Това е и основната причина
за разработване на апаратура и алгоритмична схема на обработка на
сигналите със строго индивидуален
характер. В тези случаи не могат

недостатъци. Към предимствата
могат да се изброят следните: висока чувствителност към малки пукнатини и други дефекти; възможност
за откриване на повърхностни или

разрушаващ контрол е един от найразвиващите се методи, гарантиращ
висока степен на експлоатационната
надеждност на отговорните обекти
и съоръжения.

да бъдат използвани универсални
апарати и сонди поради сложната
зависимост на приложените напре-

подповърхностни дефекти; висока
мобилност на апаратите за полева
работа; възможност за автоматизи-

д-р инж. Радостин Касъров,
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Ултравиолетови
светодиоди
У

лтравиолетовите светодиоди
(UVC LEDs) постепенно изместват
широкоспектърните UV лампи в голям диапазон от приложения. Сред
тях са мониторингът на околната
среда - измерване нивата на озон,
анализи при производството на лекарствени средства, проследяване
качеството на питейни води, обеззаразяване на въздух, вода, повърхности и помещения в лаборатории,
предприятия от хранително-вкусовата промишленост и др. Компактни,
здрави и устойчиви, ултравиолетовите LED лампи предлагат набор от
решения за посрещане на възникващите потребности във всички тези
сфери и индустрии – необходимостта от портативни измервателни
уреди, разходно ефективна апаратура, увеличаване на производителността, мониторинг в реално време и
по-висококачествени оптични измервания.

Ефективност на UVС LED
лампите
UV системите, независимо дали са
базирани на светодиоди, дъгови живачни лампи или друг източник, излъчват ултравиолетова светлина.
Разликата идва от уникалните характеристики на ултравиолетовите
LED лампи, които правят спектралната им ефективност много по-добра от тази при конвенционалните
решения. LED лампите излъчват относително монохроматична UV честотна лента, която има специфична пикова дължина на вълната. Дъговите лампи излъчват широк спектър
между 200 и 445 nm. Обикновено
средата на UV спектъра при LED
лампите е 365, 375, 385, 395 или 405
nm.
Дължината на вълната зависи от
химичния състав на полупроводниковия материал в светодиода. Полупроводниковите материали, използвани
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за UV и осветителни приложения, са
направени от сплави на ALN, GaN и
INN (алуминиев, галиев и индиев нитрид). Увеличаването на концентрацията на индий води до излъчване на
синята или зелена светлина от светодиодите. С намаляването на концентрацията му и увеличаването на
концентрацията на алуминий дължината на вълната се премества от
синия в ултравиолетовия спектър.
Всяка дължина от 250 nm (UVC) до
570 nm (жълтозелен цвят) може да
бъде възпроизведена чрез промяна на
състава на полупроводниците.

Предимства на
ултравиолетовите
светодиоди
UVС светодиодите осигуряват
множество преимущества в сравнение с традиционните широкоспектърни ултравиолетови лампи с деутерий, живак или ксенон. Техните предимства значително разширяват
възможностите за измерване и мониторинг в лабораторни и полеви
условия. От спецификации по отношение дължината на вълната и компактен дизайн, до възможности за
незабавно включване/изключване и
по-дълги жизнени цикли, ултравиолетовите LED лампи предлагат необходимата гъвкавост, прецизност и
надеждност за множество приложения.
Нисковолтово захранване. Опростените източници на захранване
набират скорост в мобилните иновации. Ниското напрежение позволява използването на по-прости и сигурни захранвания за множество приложения в областта на портативната и ръчна апаратура.
Малки размери. Миниатюризацията продължава да е водеща тенденция в разработката на мобилни аналитични уреди. Високопроизводителните ултравиолетови LED лампи
позволяват проектирането на ком-

пактни ръчни уреди, даващи на крайните потребители свободата да
използват портативна техника
където и когато им е нужна.
Разходно ефективна апаратура.
Възможностите за мигновено включване/изключване на LED лампите
намаляват затрудненията в лабораторните процеси и подобряват чистотата на измерванията, като
същевременно снижават и цялостните експлоатационни разходи за крайните потребители. За разлика от
конвенционалните лампи с широк и
сложен спектър, LED лампите излъчват прост спектър - тясна спектрална честотна лента с единичен
максимум (пикова дължина на вълната). Тяхната монохроматичност е
значително преимущество, тъй
като на практика не се изисква филтриране на нежелани дължини на
вълната. Резултатът е опростен
дизайн с по-малък брой оптични елементи и по-ниска цена.
Опростена електроника. Тя спомага за намаляване на цялостните системни разходи. Комплексните изисквания относно захранването и спомагателната електроника при конвенционалните ултравиолетови лампи водят до допълнителни разходи и
по-висока сложност на операциите за
крайния потребител. UV светодиодите оптимизират производителността и понижават цената за притежание, като позволяват проектиране на устройства и апаратура с персонализирана функционалност (само
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необходимия брой и тип на функциите) за редица крайни приложения.
Екосъобразност. По-дългите жизнени цикли и по-ниската консумация
на енергия на ултравиолетовите LED
лампи ги правят подходящо решение
за организациите, преследващи високи цели за устойчиво развитие. Друго предимство на тези лампи е, че
са безживачни, следователно - безвредни за въздуха и водите.

Мониторинг в реално
време
Високопроизводителните ултравиолетови LED лампи са ефективно
решение за отдалечен, автоматизиран мониторинг и позволяват проследяване и откриване на замърсители във въздуха и водите с концентрация от порядъка на части на милиард (ppb - parts per bilion). Стабилната светлина на ултравиолетовите
LED лампи ги прави изключително
подходящи за прецизни измервания в
съоръжения за пречистване на отпадни води, индустриални инсталации и
морски или сладководни екосистеми.

Ниско топлинно излъчване
За разлика от традиционните
лампи с широк спектър, предната
част на корпуса при UVC светодиодите излъчва минимално количество
топлина. Ултравиолетовите LED
лампи с ниско напрежение са идеални
за работа с топлочувствителни
биологични проби в биофармацевтични разработки на медикаменти или
други проучвания. По-голямата част
от топлината, генерирана в светодиода, се извежда от задната страна на корпуса, за да не влияе на измерванията.

Ниски първоначални
разходи
Спектралният профил на свет-
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линните източници играе ключова
роля при определяне на първоначалната цена на системата. Тук монохроматичността на светодиодите
е значително предимство. Традиционно използваните в измервателната апаратура UV лампи (ксенонови
или с деутерий) генерират достатъчно светлина с различни дължини на вълната. Широкият спектър
обаче значително увеличава разходите, тъй като са необходими допълнителни оптични елементи като
филтри и огледала за отсяване на
нежеланите спектри преди UV светлината да бъде насочена към пробата. За разделяне на широкия ултравиолетов спектър след излизането
на светлината от пробата се използват и фотодиодни (PDA) решетки.
Монохроматичните LED лампи са с
далеч по-прост дизайн, по-малко оптични елементи и изискват значително по-ниски системни разходи. С
развитието на технологиите тези
разходи постепенно намаляват с
увеличаването на производителността на ултравиолетовите светодиоди, подобно на LED телата, излъчващи във видимия спектър.
Втората основна грижа по отношение на първоначалната системна
цена са разходите за захранване на
лампата и свързаната електроника.
Конвенционалните UV лампи имат
сложни изисквания за захранването
и спомагателната електроника, които водят до увеличаване на разходите за осигуряване на безопасна експлоатация. Импулсните ксенонови
лампи изискват по-високо напрежение и по-висока степен на защита
за електрониката при стартиране
на лампата. Деутериевите лампи се
нуждаят от няколко източника на
захранване – един за задействане на
разряда, втори за подаване на оптимален ток и трети, който да под-

държа постоянна температура на
лампата. При LED лампите са необходими по-малък ток и сравнително
евтини драйвери за регулирането
му.
С прехода от традиционни UV лампи към ултравиолетови светодиоди
проектантите на измервателна апаратура могат да елиминират скъпите дифракционни решетки и фотодиоди от дизайна и да заменят разходоемките захранвания с по-евтини
LED драйвери за постоянен ток. Интегрирането на LED-базирани източници на ултравиолетова светлина
позволява на производителите на
различни решения да намалят цените на крайните продукти с около
50%. По този начин ултравиолетовите LED лампи оптимизират производителността и водят до по-ниски общи разходи, като позволяват
проектиране на инструменти с необходимия брой и тип функции за
крайните потребителски приложения. Това дава възможност на производителите на измервателна апаратура да предлагат ценово ефективни инструменти за широк набор от
задачи.
Напредъкът в ултравиолетовите
LED лампи по отношение на тяхната производителност, надеждност
и здравина значително разширява
възможностите им за приложение в
различни сфери. Историята на развитието на светодиодите подсказва,
че ултравиолетовите LED ще
продължават да се усъвършенстват
с времето, предлагайки все по-високи характеристики. В комбинация с
подобрена енергийна ефективност,
ниска работна температура и удължени експлоатационни цикли, еволюцията на ултравиолетовите LED
системи води и до цялостно технологично развитие в LED осветлението.

103

платена публикация

Продукти за соларна енергия
енергия от
от Oventrop
Станциите за соларна енергия придобиват все по-голямо значение. Причина за това са не само покачващите се
енергийни цени, но и промяната в екологичното съзнание
на потребителите. Тези станции се монтират както в
нови сгради, така и към вече съществуващи инсталации.
Модерната соларна техника се съгласува оптимално с други компоненти на отоплителни инсталации.
В продуктовата гама за соларни инсталации на
Oventrop може да
намерите:
•Станции
за
свързване на колектор и резервоар с или без топлообменник
•Колектори и принадлежности
- вакуумно-тръбни колектори ("ОКР-10/20");
- плоски колектори ("OKF-СК22", "OKF-CS22");
- резервоари
- буферни резервоари;
- соларно-буферни резервоари;
- бивалентни соларни резервоари;
•Соларен пакет "Solcos"
- за подгряване на вода;
- за подгряване на вода и подпомагане на отоплението;
•Тръби, свързващи елементи и други принадлежности.
Предимства:
•висока функционална сигурност чрез оптимална преработка на висококачествени
материали;
•всички компоненти са на един
производител;
•доставят се цялостни монтажни групи (системи);
•ниски разходи за монтаж;
•арматурни групи с изолация.
Плоските и вакуумнотръбните колектори на
Oventrop са тествани по DIN EN 12975 и са сертифицирани
по “SolarKeymark”. Те могат да се използват за подгряване
на вода за битови нужди, на басейни, както и за соларно
подпомагане на отоплението.
Плоските колектори могат да бъдат монтирани по широчина или по дължина върху или в покрива. В зависимост
от вида монтаж се предлагат базови комплекти за два колектора, допълващи комплекти за всеки следващ колектор,
както и комплект за единичен колектор. Предварително
монтираните системи с шини за монтаж върху покрива
или монтаж върху плосък покрив се използват за лесен, чист
и рационален монтаж на място. Всички крепежни елементи са лесно достъпни и позволяват бърз монтаж.
Конструкция на плосък колектор:
Двойният плосък абсорбер от алуминиева топлопроводима ламарина и медната тръба се свързват към соларния
кръг посредством две връзки към колектора с външна резба G 1/2.
Свързването на плоските колектори един с друг е
възможно чрез гъвкави гофрирани тръби от неръждаема
стомана. Тази връзка служи едновременно и като компен-
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сатор - за изравняване на температурните разширения.
Анти-рефлексното стъкло на “OKF-CK22” покачва ефективността с 5%. Преносът е значително покачен в сравнение със стандартно стъкло, особено през зимния сезон,
когато има дифузно слънчево излъчване. Водата не образува капки по наноструктурата на анти-рефлексното
стъкло, а има филмово течение (“no drop effect”).
Вакуумно-тръбните колектори се
отличават с постоянен топлопренос.
Поради хидравличните си свойства, те
могат да бъдат монтирани под наклон
от 15° до 75°. Чрез високо селективната
абсорбираща площ се постига висок дял
на покритие.
Благодарение на липсата на въздух в
тръбите, не се извършва топлопренос
от абсорбиращата площ към околната
среда. По този начин се постига висок
коефициент на полезно действие, дори
при ниско лъчепоглъщане и ниски
външни температури. Вакуумнотръбните колектори са изработени от
висококачествени корозионноустойчиви
материали, които им осигуряват дълъг експлоатационен
живот.
Слънчевите лъчи се абсорбират и топлината се преобразува и се пренася през топлопроводимите ламели във
вътрешността на стъклената тръба. Течността се изпарява в топлинната тръба, а парата се изкачва до кондензатора. Топлината се отдава към топлопреносната
течност чрез двутръбния топлообменник, разположен в
кондензатора. Течността кондензира и се връща обратно
в топлинната тръба.
Подаващата и връщащата линия на вакуумно-тръбните колектори са разположени от една и съща страна, което е особено удобство при монтаж.
Oventrop предлага всички продукти, необходими за изграждане на соларна инсталация.
Повече информация да откриете на http://www.oventrop.bg.

Представителство в България:
София 1172, бул. д-р Г. М. Димитров 58
тел.: +359 2 961 57 10, факс: +359 2 962 44 65
www.oventrop.bg, mail@oventrop.bg
Централа в Германия:
Oventrop GmbH & Co.KG, Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
Telefon +49 29 62 82-0, Telefax +49 29 62 82 400,
www.oventrop.de, mail@oventrop.de
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Индустриални
системи
за овлажняване
на въздуха
П

оддържането на подходяща
влажност в производствените помещения е от ключово значение за протичането на голяма част от производствените процеси. Ниската относителна влажност, освен че влияе
неблагоприятно върху комфорта и застрашава здравето на хората, може
да окаже негативно влияние върху
производственото оборудване и използваните материали. Също така
създава потенциална опасност от
възникване на статично електричество, което може да доведе до нежелани последици. В редица отрасли
на промишлеността, сред които
дървообработващата промишленост, текстилната промишленост,
хранително-вкусовата промишленост, производството на вино и
много други, поддържането на подходяща относителна влажност оказва пряко влияние върху качеството
на произвежданата продукция. Поддържането на подходяща относителна влажност оказва благоприятно
влияние и върху запрашеността на
помещението.
За осигуряването на необходимото ниво на влажност в промишлено-
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стта се използват различни системи за овлажняване на въздуха, които
могат да бъдат монтирани директно в помещението или във въздухоразпределителната мрежа.

Изотермично и
адиабатно овлажняване
В практиката основно се използват овлажнителни системи, работещи на принципа на изотермично или
адиабатно овлажняване на въздуха.
Характерна особеност на изотермичното овлажняване на въздуха е
протичането му при постоянна температура. Във въздуха непосредствено постъпва наситена пара, за получаването на която се използва
външен източник на топлина. Това е
причината изотермичното овлажняване да се характеризира и със значително потребление на енергия. При
изотермичното овлажняване енталпията на водовъздушната смес расте поради увеличаване на скритата
топлина. В същото време при увеличаване на абсолютното влагосъдържание, а съответно и относителната влажност на въздуха, неговата
температура остава постоянна.
Адиабатното охлаждане протича
при постоянна енталпия. Фазовият

преход от течно в парообразно
състояние е посредством свободно
изпарение на водата, при което има
преход на явна в скрита топлина. При
увеличаване на абсолютното влагосъдържание температурата на
въздуха се понижава, в резултат на
което едновременно с овлажняването протича поглъщане на излишната топлина без да е необходимо
допълнително охлаждане.
В промишлеността за овлажняване на въздуха по-предпочитано решение са системите, работещи на
принципа на адиабатно овлажняване,
поради по-ниските енергийни разходи.

Адиабатни овлажнители
Групата на адиабатните овлажнители включва различни по конструкция овлажнители, сред които изпарителни овлажнители, овлажнители с
пневматично разпръскване, центробежни овлажнители, овлажнители с
водоразпръсквателни дюзи и други.
При изпарителните овлажнители
овлажняването на въздуха е посредством преминаването му през панел,
обтичан от вода. Водата се подава
в горната част на изпарителния
модул и се стича през мокър пълнеж
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със специфична структура. При преминаването на топлия сух въздух през панела вадата се изпарява и влажността на въздуха се повишава.
Изпарителните модули могат да бъдат монтирани в
централни въздухообработващи централи или директно в нагнетателната въздухопроводна мрежа. Тези изпратели могат да работят със и без рециркулация на
използваната вода. При системите с рециркулационна
вода има опасност от развитието на бактерии и разпространението на инфекции. Системите без рециркулация, от своя страна, се характеризират с висок разход на вода. Като недостатък на тези системи може да
се посочи и невъзможността за регулиране на количеството влага с висока точност.
Характерно за овлажнителите с пневматично разпръскване е постигането на много фино разпръскване,
граничещо с почти безкапково разпръскване на водата,
при което тя бързо се изпарява във въздуха.
Разпръскването на водата е посредством разпръсквателна дюза, към която от едната страна се подава
въздух, а от другата, през отделен тръбопровод, се
подава предварително филтрирана вода. Налягането, с
което се подава въздухът, обикновено е в диапазона от
0,05 – 0,15 МРа, което осигурява изтичане със скорост
от порядъка на 300-500 m/s.
Конструкцията на самата дюза е един от основните
фактори, оказващи влияние върху постигането на фино
разпръскване на водата. Самите дюзи се свързват успоредно към въздухоразпределителната и водоразпределителната мрежа. За осигуряване на необходимия въздух
може да се използва заводска компресорна станция или
отделни компресори, а за осигуряване на необходимото
количество вода обикновено се предвижда резервоар, в
който се поддържа постоянно водно ниво.
Обикновено към системата се предвижда и система
за управление, с което се осигурява регулиране на работното налягане във всяка от водните и въздушните линии. По този начин се гарантира промяна в количеството влага с достатъчна точност за повечето приложения.
Като недостатък на този тип овлажнители може да
се посочи сравнително голямата дължина на свободния
пробег на образувалите се малки капчици вода, разпространяващи се в съпътстващия поток сгъстен въздух. В
резултат, тези овлажнители се използват преди всичко
за овлажняване на въздуха непосредствено в самото
помещение. Използването им в овлажнителна секция на
система за централна климатизация или директно във
въздуховод е свързано със значителни размери, съответстващи на дължината на свободен пробег на водните
капчици. Също така подобни системи изискват осигуряване на лесен достъп до въздух под налягане или, съответно, компресори.
При този начин на овлажняване специфичният разход
на електроенергия е сравнително голям. При запушване
на дюзата вследствие на запрашаване или отлагане на
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карбонати има опасност от нарушаване на разпръскването.
Овлажняването на въздуха посредством водоразпръсквателни дюзи се отнася към адиабатното овлажняване, при което разпръскването на водата е без използването на система за подаване на сгъстен въздух. В зависимост от налягането и конструкцията на дюзата водата се разпръсква на малки или фини капчици, които се
изпаряват във въздуха. При използването на малки дюзи
при високо налягане на водата се постига голяма степен
на дисперсност на капчиците.
Независимо от вида на дюзите и големината на налягането обаче не може да се постигне напълно безотпадъчно
разпръскване, което налага да се предвиди отвеждане на
излишната вода. Сред често срещаните решения е вграждането на дюзите в кожух, през който преминава въздухът
от помещението. При по-големи уредби в кожуха се вгражда осов вентилатор и помпа за връщане на излишната вода
отново към дюзата. Тези овлажнители обикновено се предлагат със система за управление на помпата, както и разпределителни стойки с разпръскващите дюзи, което осигурява финото разпръскване на водата.
Системите обикновено работят с омекотена вода,
като за целта може да се използва външна система за
обработка на водата чрез обратна осмоза например.
Много подходящо решение е и използването на дестилирана вода.

110

Овлажнителите с пневматично разпръскване и тези
с водоразпъсквателни дюзи, за разлика от изпарителните, използват около 90% от водата по предназначение.
Към адиабатните овлажнители се включват и центробежните и ултразвуковите водоразпръскватели.
При центробежните водоразпръскватели диспергирането на водата е под действието на центробежните
сили. Използват се хоризонтални или вертикални бързовъртящи се дискове, покрити с тънък слой вода. Добре е да
се има предвид, че част от водата не се поглъща от
въздуха. Могат да бъдат монтирани под тавана на помещението, вграждат се и във въздухообработващи централи като овлажнителна секция и в апарати за преовлажнен въздух.
При ултразвуковите разпръскватели водата се разпръсква върху трептяща под въздействието на ултразвук мембрана. Енергийните разходи са ниски при големи
количества на подаваната вода, но инвестициите са повисоки. Големината на водните частици е функция на
честотата.

Парни овлажнители
Парните овлажнители, използвани за овлажняване на
въздуха в промишлени помещения, се характеризират с
проста конструкция. При тях няма специфични изисквания по отношение на качеството на водата, като в
същото време този вид овлажняване е и с по-добри хигиенни показатели. Вградените филтриращи елементи
отделят минерализиращите частици от входящата
пара. Работи се с чиста пара без капчици. Парата се
подава директно в помещенията или в нагнетателните
въздуховоди, като температурата на въздуха не се променя.
Като източник на пара може да се използва технологична пара, ако тя не е замърсена с примеси или самостоятелни парогенератори, както и котли. Сред често използваните конструкции са парните разпределители и
парните овлажнители.
При парните разпределители е необходимо подаването на парата да е такова, че да се осигури нейното
хомогенно разпределение във въздуховода. Дължината на
правия хоризонтален участък, в който се подава парата, се определя в зависимост от вида на пароразпределителя. Минималната дължина при многодюзово равномерно подаване е 1 метър. Обикновено, за да се предотврати образуването на конденз, хоризонталният
участък се дефинира от самите производители.
Парните овлажнители се използват за добив и разпределение на парата във въздухопроводи или директно
в помещенията, като работят с електроенергия.
За овлажняване с пара се използват и изпарителни
вани. Конструкцията им включва вана, запълнена с вода,
в която са потопени електрически нагреватели или над
нея са разположени халогенни лампи във водозащитено
изпълнение. Монтират се в камера, през която преминава въздушният поток. Често се вграждат в климатични
шкафове.

май 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2014

111

ВиК

Методи и средства
за откриване
на течове
и намаляване
загубите на вода
Т

ечовете във водоснабдителната система са сред основните причини за огромните загуби на вода по
мрежата. В България повече от половината питейна вода се губи по водоснабдителната система. Причините за това са много, а най-очевидната е остарялата водопроводна мрежа. Освен че се губи огромно количество вода, наличието на течове в системата може да доведе и до замърсяване на водата в мрежата, да причини повреди на сгради и съоръжения
и т.н. От друга страна, намаляването на течовете се приравнява на
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строителството на нови водоизточници, а в същото време подобрява и ефективността на използване
на водата.

Управление на течовете
Течовете се определят като
повърхностни или видими и подземни или скрити течове. Обикновено
повърхностните течове са по-често
срещани. Те се откриват сравнително лесно и, съответно, и отстраняването им е по-бързо. Подземните
течове са по-трудни за откриване,
локализирането им изисква използването на специализирана апаратура,
а отстраняването им обикновено

отнема повече време. Тези течове
обикновено формират и по-голямата
част от общите загуби на вода.
Адекватното управление на течовете във водоснабдителната система се приема като един от основните методи за преодоляване на проблема с големите загуби на вода. Управлението на течовете обикновено се свързва с намаляване на течовете чрез управление на налягането
и точното локализиране на местата, в които има такива.
Преди да се престъпи към управление на течовете обаче е необходимо да бъде извършен анализ на
системата. Целта е да се определят
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вероятността от възникване на течове, както и възможните източници. Използват се различни софтуерни продукти, изходните данни, за които включват подавано
количество вода, фактурирана и измерена консумация,
както и средно работно налягане. Обикновено подобни
софтуерни решения не са предназначени и не биха могли
да заменят извършването на цялостна проверка, но се
явяват добър начин да се стартира програма за управление на течовете, тъй като софтуерът използва данни,
въведени от потребителя, за да изчисли различните
видове реални и привидни водни загуби, както и показателите за изпълнение. Друг използван метод за оценка
на количеството вода, губещо се по мрежата, е чрез
измерване на минималния нощен поток. В този случай се
измерва количеството вода, доставяно за един час към
мрежата, в период, когато има най-малко търсене, обикновено между 1 и 4 часа през нощта. Съответно, в участъците от мрежата, където течовете са добре контролирани, стойността на измерения минимален нощен
поток не би била много над нулата. Колкото по-висок е
минималният нощен поток, толкова по-големи са и течовете в системата.
Тъй като предварителният анализ осигурява общ преглед на течовете в мрежата като цяло, за най-рентабилен от икономическа гладна точка се счита подходът,
при който се определят и локализират 20% от най-големите течове. Счита се, че те съставляват около 80%
от загубите. Често използвана стратегия е зониране на
системата за водоснабдяване чрез инсталиране на раз-
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ходомери, разделящи системата на отделни зони, които могат да бъдат анализирани самостоятелно. По този
начин се дава възможност за изолиране на големите
течове в конкретна зона.
За последващо по-точно определяне на течовете често се използва и стъпков тест. При него част от
тръбата постепенно се изолира чрез затваряне на вентилите, намиращи се в зоната. Изолирането може да
бъде направено поетапно или чрез намаляване на половина на зоната с централно поставено измервателно устройство и последващо последователно намаляване. Препоръчва се стъпковият тест да се извършва през нощта, когато търсенето е най-стабилно и неудобствата
за консуматорите от спиране на водоснабдяването са
минимални.

Методи и средства за откриване
мястото на теча
В практиката за откриване на течове най-често се
използват акустични или корелационни уреди.
При уредите, работещи на базата на акустичния
метод, мястото на теча се определя чрез шума от самия теч, който се засича с помощта на усилвател на
шум или чрез електронен детектор за течове.
Един от най-лесните за използване уреди, работещи
на този принцип, е земният микрофон. На практика това
е микрофон, които се поставя на земята, като целта е
да се увеличи шумът, който се получава при излизането
на водата от пробита тръба под налягане. Отчитането на най-силно изразен шум показва мястото, където е
най-вероятно да има теч. Предимство на цифровите
земни микрофони е, че те засичат действителния шум
от теча, без околни смущения, по-бързо от страничните сигнали. В допълнение, за да се измери точната цифрова стойност в реално време, нивото на шума се представя графично и чрез слушалки. Чрез записване на шумовите нива за няколко локации мястото на теча може
да бъде определено с голяма прецизност.
Други използвани уреди са акустичните логери. Те
измерват интензитета на шума през определен период
от време. През този период те търсят най-ниското ниво
на шума или възможни смущаващи шумове. Много ниски
нива (измерени стойности около 0) не посочват теч. При
наличието на теч шумът е постоянен и в идеалния случай е единственият шум, който се измерва. Логерите
обикновено се поставят върху повърхностни съоръжения като пожарни хидранти или кранове и могат да
бъдат инсталирани за постоянно или използвани при
необходимост за кратки периоди от около два дни.
Корелационните уреди са малко по-сложни устройства.
При този метод откриването на местоположението на
теча не се влияе от дълбочината, на която е положен
водопроводът, както и от уличните шумове. Също така
фактори като дълбочина на тръбата, повърхност, тип
почва, различните метеорологични условия не могат да
повлияят на корелативното откриване на течове.
Принципно, корелацията е откриване на течове на
базата на изчислителен процес по подземни тръбопроводи под напрежение. Шумът, причинен от теч, се разпростира по дължината на водопровода и в двете по-
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ВиК
соки. Чрез изчисления се определя
разстоянието от две точки на водопровода, където са монтирани
датчиците до мястото на теча.
Обикновено корелаторите се използват като допълнителен метод, в
случай че аварията не може да се
открие с други методи. Добре е да
се има предвид, че получаването на
верни данни много зависи от коректното въвеждане на входните данни за водопровода.
За откриване на теча се използват високочувствителни сензори,
които улавят получения шум от фитингите. След като се регистрира
шум от теч, вграденият усилвател
в радиопредавателя автоматично
измерва нивото на шума и го подготвя за радиотрансмисия, като контролира интензитета на входящия
сигнал. Получените сигнали се анализират от корелатор и се изчисляват
според избрания интензитет. За поточно определяне на мястото на
теча е необходимо да се вземат
предвид материалът, диаметърът и
дължината на измервания участък
от тръбопровода. С използването на
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корелатор течът може да бъде локализиран до сантиметри.
Радиосигналите се предават на
разстояние повече от 2000 м. При
оптимални условия се достига корелация дори на няколко километра.
Трябва да се има предвид, че актуалната стойност на предаване зависи
от географските условия и инфраструктурата на населени места
За откриване на течове е възможно и използването на геофизични
технологии като например използването на георадарни системи. Използван метод на работа при тях е осветяването за секунда на определена площ с определен брой импулси (насочени вълни), при което отразените вълни от земните слоеве се приемат и посредством специализирана програма се изобразяват във вид
на радарграми.
Друг използван метод е електромагнитният. При него средата се
възприема спрямо проводимостта на
заснеманата област. Сканирането
посредством този метод е по-лесно
и бързо от георадарния метод.
За течове по водопроводната

мрежа може да се съди и по други показатели като: прекъсване на водоподаването, ниско налягане, температура на водата, наличие на хлор,
рН и електропроводимост.
Дейностите по намаляване на течовете са свързани с бързото им откриване, планирано проверяване за
наличието им и взимането на превантивни мерки за недопускане на
тяхното възникване.
Необходимо е всеки регистриран
и открит теч да се отстранява
възможно най-бързо. Препоръчва се
малките течове от разпределителни водопроводи да се отстраняват
чрез скоба. При големи течове са
налага подмяна на цялата тръба.
Планираните проверки са свързани с планово прослушване на водопроводните мрежи. Използват се предимно акустични методи, а целта е
да се реши проблемът с течовете
за кратък период от време.
Превантивните мерки са свързани с разработване на планове за развитие, подмяна и ремонт на водопроводната мрежа, управление на налягането и други.
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C 12 - Компактен. Прецизен. Динамичен
С новия модел C 12 Hermle AG допълва своята продуктова програма в
областта на малките машини
При новия модел С 12 Hermle AG взима
предвид изискването на клиентите за
все по-компактни 5-осеви машини. C 12
допълва продуктовата програма на
Hermle в областта на малките обработващи центри, но по нищо не отстъпва
на по-големите модели. Така, наред с компактността, във фокуса попадат и експертните области на Hermle като прецизност, дълъг експлоатационен живот
и разбира се, високата динамика.

Конструиран е като чист 5-осен обработващ център за призматично-корпусни детайли до 100 kg. Максималните
габаритни размери на детайла от ∅ 320
mm при височина от 265 mm следва да се
приемат само като ориентировъчни. За
всеки конкретен случай трябва да се направи анализ на закрепването и разполагането на детайла.
Ходовете 350-440-330 mm по осите XY-Z предлагат най-добрите предпоставки за едновременна 5-странна/ 5-осна обработка - и това при бързи скорости и
ускорения от 30 m/min и 4 m/s2, а при динамичната версия - 50 m/min и 8 m/s2.

NC- масата се върти и накланя в работната зона чрез директно задвижване /Torque/ в С-ос и чрез монтирано отдясно извън работната зона задвижване
в А-ос. Като опция може да се избере и
динамична версия. Оборотите по ос A са
увеличени от 25 на 55 об/мин, а оборотите по ос C - от 40 на 80 об/мин. Наклонът по А-ос от +/- 115° не се променя и
при двата варианта, така са възможни
и сложни обработки от долната страна
на детайла. Като опция също може да се
адаптира към масата и система за базиране с нулева точка.
С 5 различни шпиндела 12000/15000/
18000/30000/42000 об/мин и 4 вида захващане SK 40/HSK A 63/HSK A 50/HSK E 40
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Факти:
Ходове X-Y-Z
350-440-330 mm
Бързи ходове (динамична версия) X-Y-Z
30 (50) m/min
Ускорение (динамична версия) X-Y-Z
4 (8) m/s2
Обороти
12000/15000/18000/
30000/42000 об/мин
Управление
TNC 640
NC- маса
Размер
O 320 mm
Ъгъл на наклон
+/- 115°
Задвижване С-ос
директно /Torque/
Обороти C-ос (динамична версия)
40 (80) об/мин
Задвижване А-ос
механично, едностранно
Обороти A-ос (динамична версия)
25 (55) об/мин
Товар
макс. 100 kg
Инструментален магазин (интегриран в машинното легло)
Стандартен пръстеновиден магазин
36 инструмента
Двустепенен магазин
71 инструмента
са на разположение подходящите обороти за всички приложения. Интегрирана е
и патентованата от Hermle защита при
удар при шпинделите до 18000 об/мин.
Най-интересното при C 12 е инструменталният магазин. Магазинът побира 71 инструмента на двустепенната
конструкция и не се нуждае от нито
един допълнителен квадратен сантиметър място за инсталация в сравнение
със стандартния магазин с 36 инструмента. Това е решено с помощта на два
пръстена, които са позиционирани един
над друг в корпуса на машината. Компактна система за манипулиране сменя
инструментите между пръстените
бързо и надеждно, така че следващият
инструмент, който ще бъде използван,
да е вече подготвен.

От гледна точка на управлението, C
12 е първата чисто фрезова машина от
Hermle с новото Heidenhain TNC 640. Това
управление се доказа вече при струговофрезовите (МТ) машини. В допълнение
към това, в управленията са интегрирани още много модули Hermle, които имат

за цел да отговорят на все по-строгите
изисквания към комплексните обработки
по отношение на прецизност, качество
на повърхностите и производителност.
Една от особеностите на много компактно конструираните C 12 е възможността за промяна на местоположението на пулта за управление, както отляво, така и отдясно, в зависимост от
приложението. Пултът за управление
може да се премести и на мястото за зареждане на инструменти (отляво). При
необходимост, на мястото за зареждане на инструменти може да се адаптира допълнителен пулт за управление.
Разбира се за C 12 се предлагат множество опции за всякакви приложения.
Могат да се адаптират различни охладителни и стружкоотвеждащи системи,
аспирация, следене за счупване/измерване на инструмента, 3D-тестер и пакети за прецизност.
Помислено е и за опциите за автоматизация. Така към C 12 може да се адаптира и системата за автоматична смяна на палети PW 100 или роботизираната система RS 05. И двете системи са
разположени отляво до машината и използват достъпа до работното пространство над лявата странична стена.
Тези системи ще бъдат представени детайлно на изложението AMB 2014.

За повече информация: info@hermle.bg
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Портална машина
за термично рязане
Полезен Модел N 1857 U1 от 31.03.2014
Притежател: Ред Стиил ЕООД
Област на техниката
Полезният модел 1857 U1 на портална машина за термично рязане
на метални детайли е собственост
на фирма Ред Стиил ЕООД . Моделът
се използва в машиностроенето, поспециално при конструиране и изработване на портални машини за газово и плазмено рязане на детайли от
метални листове с големи размери.

Предшестващо състояние
на техниката
Известна е портална машина за
термично рязане на метални детайли, която включва бетонен фундамент, върху който е разположена
портално мостова конструкция,
състояща се от два надлъжни пътя,
които обхващат работна маса за
рязане на детайли. Едната каретата за надлъжно движение е с една
степен на свобода, а другата е с две
степени за компенсиране топлинните деформации на портала.

Техническа същност на
полезния модел
Задачата на полезният модел е
да се създаде портална машина за

Фиг. 1 - общ аксонометричен вид на
портална машина за термично рязане
съгласно полезния модел

термично рязане на метални детайли, която да се отличава с повишена
коравина на цялата технологична режеща система по оста на портала
при работа на машината в различни
климатични периоди, като компенсира топлинните деформации, които
възникват в резултат на промяната на температурата на околната
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среда и температурата, която се
повишава по време на работния цикъл на рязане. Съгласно полезният
модел двете карети за надлъжно движение, носещи напречната греда са
изпълнени с една степен на свобода,
при което между горната повърхнина на едната каретата и долната
част на вертикалната греда на порталната конструкция е монтирана
неподвижно плоча, с оформени от
към долната част въздушни камери,
като централно в плочата е закрепен елемент за подаване на въздух
към споменатите камери.

Фиг. 2 - напречен разрез на устройство за
разтоварване на вътрешни напрежения

Машината за термично рязане,
съгласно полезния модел се отличава
с повишена коравина в направление ос
Х по време на рязане на метални листове с големи размери, като осигурява точно изрязване на детайла по
предварително зададените му геометрични размери, като споменатата стабилност се отнася до цялата
технологична система на рязане, при
което се осигурява гарантирано освобождаване на топлинните деформации с помощта на системата за Цифрово Програмно Управление, която в
момент между изрязването на два детайла дава команда за разтоварване
на възникващите в процеса на рязане
вътрешни топлинни напрежения.

Патентни претенции
•Портална машина за термично рязане на метални детайли с портална конструкция е изпълнена по на-

чин, позволяващ движение с една
степен на свобода, съответно по
посока на ос Y, характеризираща се
с това, че върху единия надлъжен
път 3 е разположена надлъжна направляваща 5, която чрез каретата
7 и разположената между горната
й повърхнина и долната част на
вертикалната греда 9 на порталната конструкция, на която е монтирана неподвижно плоча (13) с оформени от към долната част въздушни камери (16), като централно през
плочата (14) е закрепен елемент (17)
за подаване на въздух към споменатите камери (16).
•Портална машина, съгласно претенция 1, характеризираща се с
това, че въздушните камери (16)
са най-малко две и са разположени една до друга по посока оста
на напречната греда - ос Х.
•Портална машина, съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че в плочата са оформени наймалко две въздушни камери, свързани към разпределителен канал (18).
•Портална машина съгласно претенция 1, характеризираща се с
това, че плочата е притисната
към горната част на каретата
(7) с помощта на пружинни елементи (15), разположени в закрепващите елементи (14), осигуряващи плътно монтиране на плочата към каретата.
•Портална машина, при която по
команда се разтоварват напреженията в портала в момента
между рязането на два детайла.
Автори: Иван Колев Влаев, Красимир Иванов Влаев

óë. Êðàëåâñêè ïúò 1, 2308 Ïåðíèê
òåë. 076 61 00 35, ôàêñ 076 61 08 85
e-mail: office@redsteelbg.com
www.redsteelbg.com
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DMU eVo модулни опции за
още по-голяма гъвкавост
DECKEL MAHO разширява допълнителното оборудване на най-популярните
еVo Универсални обработващи центри с някои иновативни функции.
Динамични пакети, струго-фрезова версия и интегрирана палетна
станция - моделите в серията eVo
от DECKEL MAHO Seebach са винаги идеално пригодени към индивидуалните изисквания на съответния
бранш. Производителят на металорежещи машини представя цялата
DMU eVo серия, която продължава
по стъпките на тази традиция.

Най-малкият eVo модел с
разширен набор от
функции
5 - осната едновременна обработка, комбинирана с възможност за
струго-фрезова функция, която се
изпълнява на една установка, е синоним на максимална производителност и усъвършенствано производство. С този набор от функции DMU
40 eVo linear доказва и затвърждава
своите отлични качества, за което
редица клиенти доверили се на машините от серията, могат да потвърдят. DECKEL MAHO Seebach

отстоява отлична позиция във всяко сравнение. Работното пространство е използвано оптимално, за да
осигури възможност за работа с палети с размери 400 х 394 mm, които
носят товар до 250 kg. Диапазонът
на ходовете 400 x 400 x 375 mm позволява максимална гъвкавост при
обработки. Дизайнът на интегрираното устройство за палетна смяна,
също така има неоценимо предимство по отношение на заеманата
площ: 6.7 m2 и е само с 1.3 m2 по-голяма от тази на DMU 40 eVo linear
без палетна смяна.

DMU 60 eVo и DMU 100
eVo - за тежки режими на
обработка

предлага нова конфигурация с интегрирана палетна смяна, дори и за
най-малкия модел. Настройката на
машината по време на работа и
краткото време от 12 секунди за палетна смяна, осигуряват допълнителна производителност и гъвкавост за вашето производство.
Най-малкият модел в серията
DMU 40 eVo linear с палетна смяна
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Към момента DECKEL MAHO
предлага успешно DMU 60 eVo linear
в конфигурация с усилен шпиндел за
тежки режими на работа. С въртящ
момент от 200 Nm и скорост на въртене 10,000° rpm, той е много подходящ за силови и високо производителни обработки с отнемане на голям обем от стружки. Въртящата
маса за обработка по 5-оси едновременно може да се справи с детайл с
тегло до 400 kg и размери 600 x 500 x
500 mm. Запазени са впечатляващите данни за динамичността:
DMU 60 eVo linear постига бърз ход
до 80 m/min и ускорение от 10° m/s2.

Като всички eVo обработващи центри, тази изключителна производителност се базира на революционна
концепция, предназначена за постигане на максимална устоичивост и
точност върху заемана работна
площ от 6 m2. Като част от базовата машина са включени опциите инструментален магазин с 30 гнезда и
директна измервателна система.

Друг важен акцент в DMU 100 eVo
linear е възможността за оборудване със струго-фрезова технология.
Възможностите за работа с количеството стружки на DMU 100 eVo
linear са огромни: просторната работна зона на машината може да се
справи с детайли с диаметър от
1,000 mm и височина 800 mm. Максималното натоварване на масата е
1,000 kg. Като имаме пред вид големите размери на детайла и заеманата работна площ на най-голямата
eVo машина, убедителен е факта, че
цялата машина заема едва 11.2 m2.
През месец юни тази година, в
рамките на Дни на отворените врати в гр. Пловдив, ПОЛИМЕТА С ще
представи 5-осен обработващ център DMU 40 eVo.

Ексклузивен търговски и сервизен
партньор на DMG MORI
DMG MORI South East Europe МЕПЕ
ПОЛИМЕТА С ООД, София 1528, ул. Илия Бешков 3
тел.: +359 2 973 2887; факс: +359 2 973 2766
Новости на адрес: www.dmgmori.com
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Ефективни решения за обработка
на метали с индустриални газове
SIAD е създадена през 1927 г. в
град Бергамо, Италия и е една от
най-важните фирми на италианския гозов пазар.
Своята дейност компанията
започва с производство на ацетилен и пореста маса - фина структура, която позволява сигурно и
надеждно пренасяне и съхранение
на ацетилена в бутилки - изделия,
изключително важни за промишленото развитие на Италия. Наред
с това фирмата стартира производство на ацетиленови генератори, компресори и инсталации за
разделяне на въздуха.
SIAD идва в България през 1996 г.,
бързо набира скорост със своята
гъвкава дистрибуция и непрекъснато създаване на възможности за
нови приложения на техническите
газове във всички области на индустрията. СИАД България осигурява
покритие на цялата територия на
страната с над 20 дистрибуторски пункта и собствен транспорт,
с който доставяме газовете до нашите клиенти.
Ключов фактор във фирмата е
човешкият потенциал. Разполагаме с изключително добър екип от
професионалисти с много опит и
познания в бранша.
Газообразните и втечнени продукти на СИАД България намират
множество различни индустриални
приложения в заваряването и рязането, металургията, рафинирането, в химическата и нефтохимическата промишленост, в хранителновкусовата и хартиената промишленост и много други. Решенията, които предлагаме, са тясно съобразени с изискванията на клиента.
Обработката на металите е
сегмент на индустриалните газове, който включва приложенията
на заваряване и рязане със съответните газове.

Плазменодъгово
Заваряване
Плазмата се генерира от газ или
газови смеси, частиците на които
се йонизират силно, когато преминат през електрическа дъга и следователно са в състояние да поглъ-
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щат и провеждат електрическа
енергия. Добре фокусираните струи
плазма със силно намален размер и
висока плътност на мощността се
получават благодарение на "притискането" на плазмата през специални дюзи със специално калибрирани
и своевременно охлаждани отвори.
Дъгата може да се появи между нетопимия електрод и заварявания детайл (дъга с пряко действие) или
между електрода и дюзата (дъга с
непряко действие).

Приложения
Процесът се характеризира с:
•възможност за заваряване на
всички метали със или без присадъчен материал;
•възможност за заваряване на материал със средна дебелина без
фаска и с един ход;
•увеличено металургично качество;
•ограничена зона на топлинна деформация в сравнение с метода TIG;
•добро проникване и добри механични свойства;
•лесна автоматизация.

Значение на газовете
Изборът на газове или газови
смеси се базира на факта, че те могат да определят формата и големината на плазмената струя и
добрия резултат от заварката без
дефекти и с отлична механична устойчивост. Благодарение на експериментите с плазмена технология
SIAD разработи смеси за линията
Stargas специално за този процес
на заваряване.

Плазменодъгово Рязане
Плазменодъговото рязане (ПДР) е
висококачествен процес на рязане,
който използва топлинна енергия
от плазмена струя с висока скорост
и висока температура. Терминът
"плазма" се отнася за газова среда,
която, преминавайки през електрическа дъга, се йонизира и се превръща в проводник на електричеството. За повишаване на температурните и кинетичните характеристики струята, която се създава,
преминава през специално охлаждана и калибрирана дюза.

Приложения
Плазменото рязане представлява
растяща област, която понастоящем все повече се използва в различните отрасли за рязане на метали
със средна дебелина:
•корабостроителници;
•железопътен транспорт;
•работа по котли;
•общо дърводелско и механично
производство;
•в сектора на енергетиката.
При черни метали с дебелина под
30 мм плазменото рязане е по-бързо
от кислородно-ацетиленовото и поради тази причина представлява поевтина алтернатива в много промишлени приложения.

Значение на газовете
С изключение на конвенционалната плазма, при която се използва единичен поток за получаване на плазмена струя и охлаждане на горелката, другите методи включват два
газови потока или отделни смеси.
Плазмен газ: силно йонизиран и в
състояние да генерира високоенергийни плазмени струи.
Помощен газ: използва се за отстраняване на разтопения метал от
зоната на рязане и за защита, следователно, защитава повърхността от обкръжаващата атмосфера.
Употребата на технически газове или газови смеси и тяхното развитие позволиха този процес на заваряване определено да подобри качеството на рязане и скоростта на
работа и да доминира в обширни сектори от пазара.
В заключение можем да кажем,
че предложенията към клиентите
на СИАД България са непрекъснато развивани разнообразявани в
отговор на изискванията на пазара и новите тенденции в икономиката на България.

СИАД България ЕООД
1528 София, ул. Амстердам №4
тел.: 02 978 56 36; факс: 02 978 97 87
e-mail: siad@siad.bg; www.siad.bg
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Системи за
плазмено рязане
В настоящия брой Инженеринг ревю – списанието на българската индустрия, продължава
темата, посветена на плазменото рязане, с пазарен преглед, който представя технологичните тенденции и новости в областта. Материалът включва коментари на водещи у нас фирми,
предлагащи машини, оборудване и консумативи за плазмено рязане.

АМК предлага децентрализирана
задвижваща и управляваща система за
машини за плазмено рязане
Машините за плазмено рязане представляват дву- или
трикоординатен плотер от портален тип (оси X, Y, Z).
Задвижването на порталната част е двустранно - по оси
X1 и Х2 и синхронно управлявано от главния контролер.
Ос Y е напречна и се задвижва от един серводвигател. Ос
Z е вертикална и контролира разстоянието от режещия
бренер/лазерна глава до листовия материал. Машината
може да има една, две или три оси Z. Процесът на рязане
се управлява предимно със CNC контролер.
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Компанията АМК предлага нов децентрализиран подход за реализиране на задвижването и управлението на
подобен тип машини, представен на приложената блокова схема.
Задвижването по оси Х1 и Х2 се осъществява от два
високомоментни синхронни серводвигателя DYNASYN
DT5, управлявани от два компактни сервоинвертора с
вградено захранване тип AMKASMART iC5. Oста Y се
задвижва също със серводвигател DYNASYN DT5, управляван от компактен сервоинвертор iХ5, а оста Z – със
серводвигател DYNASYN DT4, управляван от по-маломощния компактен сервоинвертор iХ2. Двата сервоинвер-
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тора iХ5 и iХ2 се захранват от токоизточника на сервоинвертора AMKASMART iC5.
Всички сервоинвертори са с вградени цифрови входове, на които директно постъпват сигналите от крайните изключватели, разположени върху осите. Към цифров
вход/изход на сервоинвертор iХ2 постъпват и сигналите старт/стоп на плазмата, газа или лазера. Към неговите аналогови входове постъпват сигнали за следене
на височината по ос Z по напрежение или от капацитивен датчик за следене на височината на бренера/лазерната глава спрямо повърхността на рязания материал.
Управлението изцяло се поема от PLC контролера
AMCAMAC A5 с 12-инчов дисплей тип A5D12 и вграден
Motion Control. Всички команди се програмират в програмна среда CoDeSys V3 с библиотека Soft motion CNC и пълна
3D CNC функционалност, включваща интерполатор и координатни трансформации. Чрез нея потребителят
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може да изпълнява комплексни CNC задачи без да напуска
познатата му среда за PLC програмиране, т.е. той може
сам да построи CNC системата според своите изисквания. Движенията се описват с помощта на вградения
DIN 66025 3D редактор. Геометричните данни, интерполацията и координатните трансформации се осъществяват с помощта на библиотека Soft motion CNC POUs.
Предлаганата система за задвижване и управление
има следните предимства: минимизира или изцяло елиминира електрическия шкаф поради компактността на
инверторите, които се закрепват на подходящи места
върху носещата конструкция; значително намалява количеството на свързващите кабели, а оттам и крайната
цена на машината; използва високоскоростен цифров интерфейс EtherCAT за комуникация със сервозадвижванията; представлява гъвкаво и ценово оптимизирано решение на базата на PLC контролер, програмиран в среда
CoDeSys V3 и библиотеки Soft motion CNC, изпълняващ
комплексни CNC задачи.
д-р инж. Стефан Деевски, управител на АМК ЕООД

Акцентираме върху предлагането на 2D
и 3D портални машини за плазмено
рязане
АРАМЕТ ЕООД предлага на българската индустрия 2D
и 3D портални системи за плазмено рязане на листов
материал от ERMAKSAN.
ERMAKSAN предлага на своите клиенти широка гама
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и гъвкави решения с машините серия EPL за 2D и 3D
плазмено рязане с отлични динамични характеристики и
висока точност на рязане. Те са разработени за предприятия, изискващи висока производителност и ефективност, съчетаващи функционалността и лесната работа
на модерните машини за плазмено рязане.
ERMAKSAN заложи на предимствата на доказани
технологии и новости в плазменото рязане чрез използването на наложилите се иновации от световния лидер
в системите за плазмено рязане Hypertherm - HyDefinition,
LongLife, и патентовани технологии Power Pierce и True
Hole.
Клиентите могат да ползват предимствата на портални системи за плазмено рязане на листов материал
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от ERMAKSAN с включени: True Hole технология; максимална ефективност при нисък инвестиционен разход; до
3 пъти повече отрязани детайли за 1 час; 15“Touch screen
Hypertherm EDGE PRO контролер; софтуер плазмен разкрой TurboNEST; плазмен източник и горелка за прецизно
и точно рязане – Hypertherm; 5-осно CNC управление на
плазмената горелка - нови 3D измерения за Вашите продукти; лесна инсталация и обучение; траен избор за бързо,
качествено и прецизното рязане с нисък инвестиционен
разход.
През последните години изискванията на българските фирми, заети в металообработващата индустрия,
нараснаха, следвайки тенденциите в глобален мащаб.
Техните индустриални паркове изпитаха потребността от оборудване с портални системи за плазмено рязане на листов материал с висока скорост, точност и с
отлично качество и ниски операционни разходи, гарантиращи им по-висока ефективност и конкурентоспособност.
В отговор на тези потребности акцентът на АРАМЕТ ЕООД е върху предлагане на 2D портални машини за
плазмено рязане с иновативната True Hole технология и
на 3D портални системи за плазмено рязане с 5-осно CNC
управление на плазмена станция за рязане. Освен със
стандартни аксесоари, порталните машини за плазмено рязане EPL могат да бъдат оборудвани с пробивна
станция и устройство за рязане на тръби и профили.
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За покриване на специфичните потребности на клиентите АРАМЕТ ЕООД предлага нестандартни инженерингови решения на R&D отдела на ERMAKSAN в областта
на разкроя на тръби и профили и предлага специализирани
и роботизирани системи EPL за плазмено рязане, предназначени за разкрой на тръби и профили, с което могат да
бъдат изпълнявани и най-специфичните изисквания.
инж. Живко Димитров, управител на АРАМЕТ ЕООД

ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. вече предлага
CNC управления за машини за плазмено
рязане
От години доставяме на българския пазар сервозадвижвания от YASKAWA, OMRON, ESTUN и ORIENTALMOTOR. Предлагаме както АС сервозадвижвания, така и
такива със стъпкови мотори.
Натрупаният опит от контактите с клиенти показа
с годините необходимостта от предлагане на комплексни решения. Ето защо проведохме проучване за намиране на доставчик, чиито CNC продукти могат да намерят успешно приложение в България. Критериите на
избор бяха: модерна и гъвкава хардуерна и софтуерна
платформа; многофункционалност по отношение на приложението; хармонично ориентирани към изискванията
на българските машинопроизводители цени; възможност
за предлагане на готови решения за различните области
на приложения на CNC технологиите.
Намерихме в лицето на фирма ISAС подходящия партньор, който предлага CNC продукти, отговарящи на горните критерии. Фирмата има повече от 40 години опит
в областта на CNC и предлага възможност за използване на техен или хардуер на клиента.
Машиностроители на CNC рутери за плазмено рязане
у нас могат да разчитат на готови пакетни решения
от ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. Предлагаме сервозадвижванията от горе споменатите партньори, PC + PLC и софтуер от ISAC, редуктори на APEX DYNAMICS, обучение
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и помощ при настройките на системата за управление.
Всичко от един доставчик на конкурентни цени и компетентност при реализацията на машина за плазмено
рязане и сервизирането й впоследствие. Надеждният
хардуер и многофункционалният софтуер на ISAC, съвместно с опита на нашия екип, предоставят реална възможност за изграждане на професионални CNC решения за
плазмено рязане. В партньорство с нас машиностроителите имат шанса да реализират конкурентни като
функционалност машини с много надеждно и прецизно
работещо CNC управление при ниска себестойност. Готови сме за ползотворни професионални контакти.
Разгледайте страницата на ISAC и прибавете хардуера на фирмите партньори, с които работим! С наша помощ ще осъществите Вашата CNC машина със съвременно real time управление. Предлагаме комплексна CNC платформа и готови решения за много различни приложения.
инж. Георги Генчев,
управител на ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО.

Машините за плазмено рязане MicroStep
са високотехнологични, иновативни,
надеждни и гарантират непрекъснат
производствен цикъл
В сферата на плазменото, газокислородното, водното и лазерното рязане словашкият производител
MicroStep е световен лидер с доставени над 1700 маши-
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ни в цял свят. В България MicroStep се представлява от
Евромаркет БРД ООД.
Основните предимства на машините, предлагани от
MicroStep, са безупречно качество, 100% надеждност в
работата при непрекъснат цикъл на производство и безброй иновативни решения както в конструкцията на
различните машини, така и при контрола на процеса на
рязане и следене и оптимизация на качеството на сряза.
Отрязаните детайли са с прав ръб, без характерните за
плазменото рязане скосове и са с перфектен цилиндритет на отворите, дори при съизмерими диаметър на
отвора и дебелина на материала. Всичко това се постига благодарение на факта, че за разлика от повечето
производители в световен мащаб, MicroStep произвеждат в своите заводи както машината, така и CNC-управлението а също и софтуера за работа, като постоянно ги обновяват и усъвършенстват. Също така стандартно внедряват технологии за рязане на малки отвори и контури.
3D плазмена ротираща станция
Конкретно иновативно решение, което работи успешно и е безкрайно полезно, е 3D плазмена ротираща стан-
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ция (ротатор), способна да реже перфектно листов
материал, тръби и профили както право, така и наклонено до ±50°, а вече е възможен и ротатор до ±90°. Това
означава, че може да се режат краищата на дъно за
цистерни, топлообменници и други съоръжения, без да се
налага да се репозиционират.
Точното следене и калибриране на геометрията на 3D
ротатора се извършва посредством автоматична калибрираща станция, гарантираща перфектната настройка на ротатора за броени секунди. 3D плазменото
рязане дава редица преимущества, особено когато
листът (тръбата) трябва да се подготви за заваряване,
когато трябва да се направи тръбно или профилно съединение, а също така при точно разкрояване на дъна за
цистерни и топлообменници.
Може да се режат тръби с диаметър до 1500 мм,
както и различни профили, като синхронизацията между
въртенето на вече позиционираната тръба или профил
и плазмената горелка е перфектно, благодарение както
на софтуерните продукти, създадени от MicroStep, така
и на много добрата настройка и работа на дадената
машина. Работата на 3D ротатора може да бъде демонстрирана на вече въведени в експлоатация от Евромаркет машини в български фирми.
Внедряване на допълнителни технологии
Други иновативни решения на MicroStep са внедряването на допълнителни технологии. Такива са например
шпинделно пробиване до ∅40 мм и нарязване на резби
до М24 с възможност за външно и вътрешно охлаждане
на свредлото. При металните конструкции се използват болтове и връзки като отворите на съединителните планки и на профилите се пробиват с помощта
на шпинделна глава, монтирана на много здрав и стабилен портал. Следва автоматично почистване на
стружките и изрязване с плазмената станция на предварително зададен контур на определен детайл. По
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този начин се спестява една допълнителна операция на
пробивна машина и допълнително позициониране на листа. Възможно е да се добави маркираща станция (механична или мастилена) за маркиране на изрязаните
детайли.
Една от основните тенденции е автоматизация и
синхронизация на няколко режещи машини с външна кранова система за зареждане и разтоварване на готовата продукция. Вече е възможно и свързване и обмен на
данни между ERP системата на клиента и за връзка на
режеща машина от друг производител към същата ЕRP
система, което гарантира пълно следене на ордери, стокова наличност, готова машините на MicroStep, като за
това има разработен софтуер. Възможно е и да се предоставят лицензи продукция за всеки клиент във всеки
един момент.
инж. Иво Йорданов,
мениджър направление „Металообработваща
техника“, ЕВРОМАРКЕТ БРД ООД

Плазморезателните системи
HyPerformance осигуряват максимална
продуктивност
Тенденцията в развитието на плазмените токоизточници е да предоставят възможност за рязане на
части със сложни конструкции, с отлично качество на
среза, така че да не са необходими разходи за дообработка и подобрения. Световният лидер в производството на токоизточници за механизирано плазмено
рязане Hypertherm, чийто официален представител за
България е фирма Кимекс, предложи на пазара няколко
нови патентовани технологии, сред които HyDefinition
качество на рязане и гарантирано минимален двоен
живот на консумативите благодарение на LongLife
технологията, с което предоставя постоянно качество на рязане за по-дълъг период от време в сравнение с други продукти на пазара. Технологията True Hole
за автоматично газоподаване на плазморезателните
системи от серията HyPerformance позволява качество
на пробиването, което е далеч по-добро от досегашните качествени постижения. И всичко това за метали, достигащи невероятните досега за плазмено рязане 160 mm. Плазморезателните системи HyPerformance комбинират високи скорости на рязане, кратки
цикли на процеса, бърза смяна на режима на работа и
висока надеждност и всичко това за постигане на
максимална продуктивност.
Прецизни портални CNC координатни системи за плазмено и газокислородно рязане
Новата серия KBCut HD портални CNC координатни
системи за плазмено и газокислородно рязане с двустранно задвижване на Кимекс са прецизни позициониращи
системи със зъбни колела и рейки по 3-те оси с изключителна скорост и динамика, прецизни редуктори с незначителен луфт, динамично зацепване към рейките, както
и твърда система направляващи позволяват гладко дви-
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ционер за изрязване на отвори в тръби, рязане и скосяване на тръби, както и за заваряване на детайли с елементарни и сложни траектории на заваръчният шев.
Ангел Ангелов, Ръководител търговска мрежа
Кимекс

Газови смеси за плазмено рязане от
Линде газ
Ключов фактор при плазменото рязане е точно подбраната газова смес в зависимост от индивидуалното
приложение. Използват се смеси аргон/водород, азот,
въздух или дори кислород и волфрамови електроди с водно охлаждане. Вторичните газове включват въглероден
диоксид, азот и въздух.
жение, отлично качество на среза на ъглите и малките
отвори.
Те са най-добрия избор, там където качеството на
среза и продуктивността са най-важни. Особено при
плазмено рязане на тънки и средноголеми дебелини, системите дават близко до лазерното качество на среза.
За приложения, където е необходима максимална производителност, постоянно качество и високо ниво на
автоматизация, или там където се извършва маркиране
и рязане - отговорът е автоматичната газова конзола
на HPR серията на Hypertherm. Всички газови настройки
се управляват от CNC-то.
Най-новата разработка на фирмата е система с пози-

Линде газ може да осигури всички видове газови смеси, формулирани спрямо конкретните изисквания. В допълнение, наши експерти могат да дадат съвет относно
подбора на най-добрата смес за конкретния случай, както и по отношение на параметрите на процеса за постигане на оптимален резултат.
Мартин Георгиев, инженер приложения, Линде газ

ZINSER се фокусира върху
разработването на съвременни
управления
През своето 116-годишно съществуване фирмата
ZINSER винаги е имала два основни приоритета: да изпълнява всички технически изисквания на своите клиенти и да прилага винаги най-новите и модерни технически решения.
Изпълнявайки тези приоритети, се стремим да предложим на нашите клиенти най-подходящата водеща
машина, окомплектована със съответния плазмен токоизточник, отговарящ на технологичните им нужди, независимо дали се касае за плазмено рязане на ниско-, средно-, или високолегирана стомана; листов материал и/или
тръби.
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описващи геометрията и технологията както при
вертикално, така
и при наклонено
рязане за скосяване. Световната
премиера на тази
комбинация бе на
специализираното изложение
Schweissen und
Schneiden в Есен,
Германия, през месец септември
Не е тайна за никого, че компанията ZINSER не произвежда плазмени
токоизточници, а влага такива, произведени от водещите фирми в света.
Това е и основната причина фирмата да разработва нови управления
за своите машини, които да бъдат
напълно съвместими с непрекъснато
увеличаващите се технологични
възможности на плазмените токоизточници, а също така и намаляване
до минимум на човешкия фактор при
изпълнението на съответното задание. Това води, разбира се, и до подобряване на техническите параметри на самата машина като например
пълната автоматизация на височинния контрол на плазмената горелка един от основните фактори за качеството на детайлите при плазмено
рязане.
Забелязва се увеличено използване на дебелостенни тръби както от
ниско-, така и от високолегирана
стомана, които трябва да бъдат не
само изрязани, но и скосени за последващо заваряване. Поради тази причина фирмата ZINSER предлага машини, които могат да обработват,
включително и подготовка за заваряване (скосяване), не само листова
стомана, а и тръби.
Беше създаден качествено нов
компактен, лек и високоскоростен агрегат за рязане и скосяване включително на ъгли, по-големи от ±45?.
Това, от своя страна, доведе до необходимостта от използването на
по-мощно управление и специализиран софтуер с огромна база данни около 9000 параметрични изречения,
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инж. Петър Георгиев,
Окси Консулт

Машините за плазмено
рязане серия PL-C са с нов
модулен дизайн
През тази година DURMA пуска
новия модулен дизайн на машините
за плазмено рязане серия PL-C. Основното тяло е изградено от компактни модули, свързани един с друг, позволяващи лесен ъпгрейд в по-късен
етап, при необходимост от повишаване на капацитета. Благодарение на
модулния дизайн се намалява и времето за инсталация на машината.
Допълнително са оптимизирани филтриращата система, системата за
отваряне на клапите в масата и
въздушният поток в масата за поефективна абсорбция.
Новите тенденции в машините за
плазмено рязане, с които оборудваме все повече доставени машини на
DURMA, са: 5-осна CNC система за
рязане на горелката с ъгъл на въртене по оси A/B +-45 градуса; пробивна
глава с един или 6 инструмента и
възможност за резбонарязване; модулно приспособление за рязане на
тръби и профили.
Целта е машината за плазмено
рязане да разшири приложната си
област, като се превръща във все поуниверсално решение и предлага повече възможности, превръщайки се
от заготовителна машина в машина на която може да се получи крайното изделие.
Друга тенденция е високата гъвкавост в конфигуриране на машините
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Фирма Ред Стиил разполага с нова
конструкция глава за наклонено
плазмено рязане

за плазмено рязане – може да се поръча от обикновена
машина с вертикална плазмена горелка до машина с 5осна плазмена глава, оксиженова горелка, пробивна глава
и приспособление за рязане на профили.
Гредата се задвижва двустранно по система рейка
пиньон с наклонени зъби позволяваща прецизно и безлуфтово позициониране. Новата конструкция на воденето
е с повишена механична твърдост, а модулния дизайн на
масата дава допълнителна устойчивост.
Това дава възможност монтирането като опция на
пробивна глава с капацитет на пробиване 20 мм и резбонарязване М16.
Калин Мицов, р-л продажби, Полимета С

Развитието на системите за плазмено рязане се
обуславя, от една страна, от конкуренцията между фирмите производители на плазмени източници за рязане
и все по-силната конкуренция на лазерното рязане от
друга, особено след масовото навлизане на фибер лазерите в производството. Високият коефициент на полезно действие, около 30% на преобразуване на електроенергията в светлинна в сравнение с 10% КПД при
СО2 лазерите, липсата на консумация на газове за образуване на лазерния лъч, съчетано с високата точност
на изрязвания детайл, поради отсъствие на топлинни
деформации и наклон на среза, на практика изместват
плазменото рязане в много случаи.
Основните тенденции за развитие са две
Едната е повишаване на енергийната плътност на
плазмения шнур с цел запазване на температурата му
по височина на среза и оттам намаляване на наклона на
среза, сравним с лазерното рязане.
Втората е повишаване на трайността на електродите и дюзите (на консумативите в общия случай) до
предварително програмируем брой пробивания и направени определени метри срез. Този критерий е много
важен за предварително програмираната точка за смяна на консумативите. Решаването на този проблем
повишава степента на автоматизация на процеса и гарантира постоянно качество на изделията.
Газовото рязане на листова стомана под наклон за
заваряване все повече се избягва от големите фирми
производители на машини за термично рязане поради
непостоянните резултати и необходимостта на оператори с многогодишен опит. От своя страна, плазменото наклонено рязане, след стабилно решаване на проблема за следене на разстоянието между материала и плазмотрона чрез измерване напрежението на плазмената
дъга, дава много добри предварително програмируеми резултати.
Наклонено плазмено рязане
Фирма Ред Стиил е минала през няколко етапа на
конструкции на модули за наклонено газово и плазмено
рязане. В началото на 2011 г. фирмата внедри нова конструкция глава за наклонено плазмено рязане, която да
удовлетвори желанието на клиентите за рязане на наклони за заваряване на детайли с дебелина от 10 mm
до 50 mm, за нисковъглеродна и неръждаема стомана.
Конструкцията на главата трябваше да осигури стабилна работа без вибрации на плазмотрона на плазмени източници от HPR 130HD до HPR400HD на компанията Hypertpherm, които са предназначени за рязане под
наклон до 45°. Реалното ускорение, при което работи
машината, е 0,1 G.
Създадената конструкция, която се вижда на снимката, чрез въртене на плазмотрона около вертикална

138

май 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2014

139

машини

ос ± 250° и въртене около наклонена под 45° ос, осигурява изрязване на пълен 360° конус, за по-малко от 4
секунди. Използването на безлуфтова ремъчна предавка за вертикалната ос и вълнова предавка за наклонената ос на практика води до липса на механичен луфт.
Несложна математическа функция в системата за ЦПУ
описва зависимостта между двете оси, така че при
програмирането да се използват изисканите от геометрията на детайлите и технологията, наклони на
плазмотрона.
Разбира се, едно устройство не може да бъде внедрено в практиката, ако няма необходимия софтуер за автоматизирано проектиране (CAM). За тази цел фирма
Винтех адаптира продукта RCAM PRO за нуждите на
новата механика.
За този модул, за наклонено рязане, е конструирана
портална машина за термично рязане защитена с Полезен Модел N 1857 U1 от 31.03.2014г. Това е машина с
модули за наклонено газово и плазмено рязане и вертикално газово с работна зона 3 m х 12 m. Плазменият
източник е Hypertherm модел HPR 260HD.
Иван Влаев, управител на Ред Стиил ЕООД

Машините за плазмено рязане VANAD са
оборудвани със система за автоматична
корекция на височината на рязане
Сред последните новости в машините VANAD е минималната намеса на оператора в процеса за избор на
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технология за рязане – операторът въвежда само дебелината и типа на материала за рязане. Машините са с
подобрена визуализация на процеса на рязане – 32 bit.
Използват се нов тип индустриални компютри с повишена ефективност. Машините са оборудвани и със система за автоматична корекция на височината на рязане
в зависимост от износването на консумативите. Използват се и нова серия високопрецизни двигатели и
енкодери.
Следващите стъпки в развитието на машините
VANAD са в посока разширяване възможностите на системата за управление относно поддържаните типове
плазмени източници и технологии за рязане и развитие
на бюджетни машини за 3D рязане.
Като основни тенденции в развитието се очертават:
използване на HIGH DEFINITION плазмени източници като
алтернатива на лазерното рязане; използване на 3D
станции за рязане на листов материал и роботизирано
3D рязане.
инж. Николай Найденов, управител на Тенс Плюс

Надеждно подвеждане
на захранването и водене от Хенлих
и IGUS
Машините за плазмено рязане обикновено се произвеждат съгласно специфичните изисквания на клиента.
Непрестанно променящите се предизвикателства водят
до необходимостта от персонализирани решения. Това
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машини

касае и разнообразието от захранващи системи, необходими за осигуряване на плавен процес на рязане дори
при най-тежки околни условия.
Подвижни във всички посоки, 3D кабеловодещите вериги triflex R на IGUS осигуряват непрекъснато въртящи се оси на главите за плазмено рязане. Предвид изключително тежките условия на работа в една такава
машина, кабеловодещите вериги, осигуряващи преноса
на захранване по всички оси на машината, са устойчи-

142

ви на топлина, летящи искри и огромно количество прах
и мръсотия.
Гъвкавите кабели chainflex са с гарантиран живот от
милиони цикли и са съобразени с тежката околна среда
при рязане. Те, както и всички други продукти, се изпитват в изключително модерните лаборатории на IGUS и
дават надеждност и сигурност на работата на всяка
машина. Гъвкавите кабели се доставят с монтирани
конектори за лесно свързване с всеки един задвижващ
или задвижван орган.
Финият метален прах от рязането е огромен проблем
и за конвенционалните линейни направляващи и техните лагери, тъй като те непрестанно се задръстват и
повреждат. Допълнително изискване към тях е осигуряване на електрическа изолация, за да не възникне електрическа дъга. Тук идва мястото и на полимерните линейни направляващи drylin на IGUS, които са без смазване и
устойчиви на прах – две основни предимства, които
решават възникващите в процеса на експлоатация проблеми.
Кабеловодещите вериги, гъвкавите кабели и линейните направляващи на IGUS осигуряват дълготрайна работа без прекъсване на машините за плазмено рязане чрез
своя дълъг експлоатационен живот.
инж. Емил Панчев,
инженер продажби
в отдел Помпи и дюзи на Хенлих

май 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Çà âàøèòå ïðîôåñèîíàëíè
ñâåòîäèîäíè îñâåòèòåëíè
ðåøåíèÿ - ñåðèè ñðåäíîìîùíè
ñâåòîäèîäè PLCC 5630B è PLCC
2835 ñ âèñîê ñâåòëèíåí ïîòîê
Ïðåäèìñòâà:

Âèñîê ñâåòëèíåí èíòåíçèòåò è åôåêòèâíîñò äî 170 lm/W;
l Øèðîê úãúë íà èçëú÷âàíå 120°;
l Ïîäõîäÿù çà âñè÷êè ìåòîäè íà SMT àñåìáëèðàíå;
l Ñúâìåñòèì ñ îïòè÷íè ñèñòåìè FLORENCE 3R è FLORENCE 1R;
l Íèñêà öåíà;
l Ëåñíî ïðèëîæèì â ñâåòîäèîäíè ìîäóëè ZHAGA book7.
l

Ïðèëîæåíèÿ:

Îôèñ îñâåòëåíèå
l Ìàãàçèííî îñâåòëåíèå
l Êîðèäîðíî îñâåòëåíèå
l Ïðîìèøëåíî îñâåòëåíèå
l Ðåòðîôèò ëàìïè
l Îñâåòëåíèå íà ðåêëàìè
l Äåêîðàòèâíî îñâåòëåíèå
l

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2014

143

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

Индекс на рекламите в броя
Адара Инженеринг ................................................... 46
Аквастарт ............................................................. 112
Алмекс БГ ............................................................... 117
АМАРА ЛАЙТИНГ .................................................... 103
АМК Задвижваща и управляваща техника .......... 48
Арамет .......................................................... 126, 137
АС-ДС ........................................................................ 91
АССА НС .................................................................... 81
Астел ..................................................................... 100
Атлас Копко България ............................................ 24
Атлас Техник ......................................................... 128
Ауто Профи-Н .......................................................... 14
Б.М.С. Инженеринг ................................................... 81
Бевер-Драйв ............................................................. 84
Белимо България ..................................................... 59
Белопитов ................................................................ 83
Бюро за развитиe техника .................................... 31
ВиВ - Изоматик ...................................................... 77
Ваго Контакттехник .............................................. 21
Вайд-Бул ................................................................... 91
Вердер ............................................................... 51, 99
Галика ..................................................................... 126
Гемамекс ................................................................. 75
Германо-Българска
Индустриално-Търговска Камара ................... 29, 32
Гюринг България ................................................... 127
Данфосс Системи за отопление ......................... 108
Данфосс Топлофикационна автоматика ............. 107
Евромаркет Груп .................................................. 133
Евротех .................................................................... 53
ЕКО ПРОЕКТ ............................................................ 117
Ел Джи Електроникс ............................................. 109
Елект ........................................................................ 77
Електра Помп .......................................................... 53
Електроинвент ........................................................ 95
Елтрак България ..................................................... 49
ЕнергоСервиз ............................................................. 9
ЕР ЕС ТЕ ................................................................. 141
Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън
България ................................................................ 4, 5
ЕСД България ........................................................... 31
Ехнатон ............................................. к. I, к. III, 86, 87
ИБРМ ........................................................................ 80
Ивас Тех ................................................................... 69
Изоматик комплект ............................................... 82

144

Индустриален сервиз ............................................. 83
Интеркомплекс ........................................................ 89
Интертех Аутомейшън ......................................... 43
Йокогава България .................................................. 35
Искар България ...................................................... 141
ифм електроник ...................................................... 55
Кавен Орбико ......................................................... 129
Кад Пойнт ...................................................... к. I, 131
Кастел Експорт .................................................... 134
Кастива ................................................................... 79
Кимекс .................................................................... 136
Комет Електроникс .................................. к. I, 25, 65
Контролтест ........................................................ 101
ЛД ................................................................... к. IV, 11
Леми-Трафо .............................................................. 93
Ленце Задвижваща техника .................................. 79
Либра Инженеринг ................................................... 99
Лилия ХИВ .............................................................. 110
Мава Индустриал .................................................... 12
Мари-Бентц ............................................................. 97
Машиненфабрик Бертолд Хермле ................ 118, 119
МЕГА Инженеринг .................................................... 85
Международен панаир Пловдив .............................. 61
Микрон-20 ................................................................. 72
Мойсбургер ............................................................... 27
МТ-1 .......................................................................... 71
Накра ........................................................................ 19
ОБО Беттерманн България ......................... к. I, к. II
Окси Консулт 97 .................................................... 138
Панакс....................................................................... 58
ПиМ Консултинг .................................................... 117
Полимета С ................................................... 122, 139
Прима 08 .................................................................. 13
ПроКредит Банк ...................................................... 33
РАИС ............................................................... к. I, 139
Ред Стийл ...................................................... 120, 121
Ритал ....................................................................... 73
СДС Сървиз .............................................................. 17
Себа КМТ България ............................................... 113
Семо ...................................................................... 2, 3
Сентилион ................................................................ 70
СИАД България ........................................................ 13
Сибел ........................................................................ 93
Сименс, направление Сградни технологии .... 36, 37
Сименс, сектор Индустрия ............................ 6, 7, 8

Системи Автоматика Технологии ........................ 81
Софиана .................................................................. 101
Спектри .................................................................... 16
Спиралико ................................................................. 39
Стимар .................................................................... 88
Тангра-АВ ................................................................. 57
Тапфло ...................................................................... 59
Таурус-93 .................................................................. 71
Темпа Систем БГ ................................................... 95
ТЕНС Плюс .............................................................. 124
ТИМЕКС ................................................................... к. I
Томас Херцог ......................................................... 125
ТОМЕ ....................................................................... 138
Трансимпекс България ............................................ 98
Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ................ 15
ТЮФ Рейнланд България ......................................... 96
Фесто ........................................................................ 1
Филкаб .............................................................. к. I, 83
Футурел ................................................................... 69
Ханиуел ............................................................. 61, 111
Хенлих ..................................................................... 140
Херборнер Пумпенфабрик ..................................... 115
Хидро-Хикс-България ............................................. 114
Це Це Ес България .................................................. 42
Aichelin ............................................................... 62, 63
Delta Electronics ........................................................ 78
DJK Europe .................................................................. 9
Korloy Europe ............................................................ 45
MEM .......................................................................... 23
Microchip Technology ................................................ 67
NSK ......................................................................... 135
Oventrop .......................................................... 104, 105
Sick ........................................................................... 47
Wuerth Elektronik ...................................................... 41
СЕКЦИЯ ПАЗАР
Гига Електроникс .................................................. 144
Дакси България ..................................................... 116
Икома ..................................................................... 144
Коболд България .................................................... 143
Комет Електроникс .............................................. 143
Райкос Тех .............................................................. 143
Синхрон - С ............................................................. 144
Спейс Кад ............................................................... 143
Химкомплект Инженеринг ................................... 143

май 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

