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накратко
Atlas Copco отбеляза 140 години от своето основаване
На 21 февруари т. г. Atlas Copco отпразнува 140 години успешно
присъствие на пазара, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от Атлас Копко
България. „Честването на юбилея е отлична възможност да фокусираме
вниманието на клиентите върху ценностите на компанията и да утвърдим нашето сътрудничество. Корпоративната ни история гарантира
дългосрочен индустриален опит, както и иновативни решения за настоящи и нови клиенти“, коментира Предраг Лазаревич, управител на Атлас
Копко България. По повод на юбилея Рони Летен, президент и СЕО на компанията, бе поканен да удари камбаната при откриването на стоковата
борса NASDAQ в Ню Йорк, САЩ. Atlas Copco е с най-голяма пазарна капитализация в Скандинавския регион и нейните акции се листват на NASDAQ
OMX в Стокхолм, Швеция, където е седалището на дружеството.
„През изминалия месец Atlas Copco спечели място в престижната класация „100-те най-устойчиви корпорации в света“. Компанията, която
оперира в над 170 страни, бе номинирана за постиженията си в развитието на иновативни и високоефективни продукти, които предлагат
устойчиво развитие за клиентите и опазват околната среда“, допълниха от компанията. В България Atlas Copco доставя оборудване и поддържа
гаранционно и извънгаранционно машини и съоръжения чрез собствен
Център за обслужване на клиенти, създаден през 2006 година.

Близо 200 души посетиха Инфо ден 2013 на Шрак Техник
Близо 200 души, значително повече от предишната година, посетиха
Инфо ден 2013 на фирма Шрак Техник, който се проведе на 31 януари т.
г. в Метрополитън Хотел София. Програмата на събитието включваше
представяне на новите продукти в портфолиото на компанията, както
и презентации на интериорните, екстериорните и индустриални осветителни тела и новостите в онлайн магазина. Сред новите продукти,
представени от специалистите на Шрак, бяха нова серия таймери и
фоторелета за сградна автоматизация с подобрен дизайн и разширена
функционалност, както и шинни системи 60 мм за бърз монтаж, лесно
окабеляване, без нужда от разпробиване и инструменти.
От тази година всички продуктови каталози на Шрак Техник ще имат
и онлайн версии на български език, стана ясно още по време на Инфо ден
2013. Онлайн магазинът на компанията предлага повече от 8000 артикула на склад, а времето за доставка е до 24 часа в цялата страна.

ZMD Eastern Europe откри нов развоен център в София
Наскоро разработчикът на интегрални схеми с приложение в автомобилостроенето и индустрията ZMD откри нов развоен център в София,
съобщи за сп. Инженеринг ревю Анелия Пергот, управител на ZMD Eastern
Europe. „ZMD е фирма с амбициозни цели за растеж, базиран на интензивни разработки на иновативни продукти. Опитът в България показа, че
фирмата може да разчита на силна инженерна мисъл тук и да привлече
опитни и талантливи хора. Опитът с най-новите технологии за разработка на високоволтови приложения, познанието на изискванията на автомобилния пазар, опитът със сензорни интерфейси и мобилни приложения са притегателните качества на новите ни колеги“, заяви г-жа Пергот.
„В центъра започнаха работа 10 нови колеги, с които ZMD в България
вече наброява 46 инженери с тенденция за растеж. В момента се дефинира продуктова линия и се работи по свързаността на центъра. След
спечелването на Награда за иновативност и проект от Иновационния
фонд, ZMD Eastern Europe се утвърди в рамките на фирмата майка като
най-големият и силен развоен център с клиенти в Европа, Корея и Япония“, допълниха от ZMD Eastern Europe. Освен в София, компанията разполага и с развоен център в гр. Варна, който оперира от 2008 г. Центърът
се занимава предимно с проектиране, разработване, маркетинг и продажба на ASICs и ASSP, аналогово-цифрови интегрални схеми, както и
всички свързани с това дейности.
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ОБО Беттерманн стартира Интернет магазин
ОБО Беттерманн вече предлага продуктите си и в Интернет, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Всеки артикул
от продуктовата гама може да бъде закупен по бърз и удобен начин,
както и да бъде доставен до всяка точка на страната. На адрес
www.obobettermann.bg е представено богатото разнообразие на продуктите с марката ОБО - от кабелните скари, през крепежните елементи
до мълниезащитата и подовите системи и инсталационните канали. На
разположение е и детайлна информация за всеки предлаган продукт, удобни начини за заплащане и гъвкави варианти на доставка. Клиентите
могат да се възползват и от регулярните промоции, както и да получат
професионална помощ при избора и монтажа на продуктите или при нужда от консултация при използване на интернет-магазина. Всичко на едно
място и от първа ръка в помощ на професионалиста“, заявиха от ОБО
Беттерманн.

Хермле и Мойсбургер организират съвместен семинар
На 21 март т. г. Хермле организира традиционния си годишен семинар, съвместно с фирма Мойсбургер. На семинара ще бъдат представени 5-осевия обработващ център от последно поколение Hermle C22U и
продукти на Мойсбургер в областта на инструменталната екипировка.
Посетителите ще имат възможност да наблюдават и 5-осева обработка на интересен детайл.
Семинарът ще се проведе в базата на фирма ММ Механикс, с. Драгор,
област Пазарджик.

Болшевик Габрово вече е официален дистрибутор на Hitachi tool
Отскоро фирма Болшевик Габрово е официален дистрибутор на гамата
инструменти за производство на матрици на Hitachi tool, съобщи за списанието Димитър Георгиев, управител на компанията. „Hitachi Tool е един
от най-иновативните производители на фрезови инструменти за матрици, стартиращи от 0.03 mm, с прецизно подбрана геометрия за обработка на твърди материали. Компанията принадлежи към водещите световни производители както по отношение на широкия спектър от произвеждани инструменти, така и поради много добре развитата дистрибуционна мрежа. Върховото качество и индивидуален подход към нуждите на
всеки клиент правят Hitachi Tool надежден доставчик на фрезови инструменти за производство на матрици“, допълниха от Болшевик Габрово.
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БР Техника отвори шоурум и склад в Пловдив
В резултат на непрекъснатото развитие и желание да отговаряме
все по-пълно на нуждите на нашите клиенти вече разполагаме с просторен шоурум и склад в Пловдив, съобщиха от БР Техника. „Клиентите ни
от района имат възможността директно да закупуват голяма част от
изделията на BOSCH REXROTH, да получат компетентна консултация
от нашите специалисти, както и съвместно да разработим даден проект и неговата 3D визуализация.
В шоурума могат да се видят нашите алуминиеви профили, сглобки и
аксесоари; линейни лагери и стоманени оси; сачмени танкети и направляващи; сачмено-винтови двойки; транспортьори; пневматични елементи; хидравлични разпределители, клапани и мини агрегати“, заявиха от
компанията.
„Амбициите ни са да разширяваме предлаганите продукти и услуги и
да превърнем шоурума в място за срещи на специалисти от областта
на машиностроенето и автоматизацията. Ще работим активно със
студентите от Техническия университет в града, предоставяйки им
възможност да се запознаят отблизо с най-новите решения на водещия
немски производител BOSCH REXROTH“, допълниха от БР Техника.

Булмакметал със споразумение за партньорство с XYZ Machine Tools
Отскоро фирма Булмакметал е представител за България на британския производител XYZ Machine Tools, съобщиха за сп. Инженеринг ревю
от офиса на компанията.
„XYZ е утвърден производител на фрезови и стругови машини, вертикални обработващи центри и ръчни металообработващи машини.
Компанията е основа през 1984 г. и с течение на времето успява да се
наложи като най-големия производител на CNC металорежещи машини
на британския пазар. В момента XYZ Machine Tools изнася свои машини
в редица страни от Европа, Близкия Изток и Африка. Убедени сме, че
българските ни клиенти също ще оценят предимствата на предлаганата гама машини“, допълниха от Булмакметал.

Ню Систем победител в игра за продуктите на Lapp Kabel
Приключи играта „Бори се за обем“ за продуктите на Lapp Kabel, която
фирма ВиВ Изоматик организира в началото на миналата година, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
„Голямата награда – посещение в завода на Lapp Kabel в гр. Щутгарт,
Германия спечели фирма Ню Систем. На награждаването присъства и
регионалният мениджър на фирмата г-н Heinz Lesniak, който лично поздрави победителите и благодари за успешната съвместна работа“,
заявиха от ВиВ Изоматик.
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IBS Scherer ще вземе участие на изложението MachTech & Metal
IBS Scherer ще вземе участие на изложението MachTech& Metal, което
ще се проведе от 6 до 8 март т. г. в Интер Експо Център София, съобщиха от компанията. Посетителите ще имат възможност да видят
отблизо IBS системите за обезмасляване и почистване на части и детайли, използвани успешно от над 60 000 сервизи и производства в
Европа. По време на съпътстващата програма на изложението, в специална техническа презентация специалистите от IBS ще демонстрират
как се постигат най-ефективните резултати в обезмасляването на
детайли и машинни компоненти и ще дадат своите съвети за правилния избор на обезмаслители и почистваща химия.
„Ще бъдат показани различни решения за почистване на металните
повърхности, в зависимост от приложението - в сервизната дейност
и поддръжката на собственото производствено оборудване (машинни
части, инструменти, предавки, мотори, транспортни ленти, лагери,
дюзи, помпи и др.) или в производството преди процедури като лакиране, облепване, боядисване, запояване или поцинковане. Ще се акцентира
и на решения за правилна експлоатация и безопасност от трудова и
екологична гледна точка при работата с химикали“, допълниха от IBS
Scherer.

Флекстроник официален дистрибутор на Lam Technologies
Отскоро Флекстроник е официален дистрибутор за България на италианската фирма Lam Technologies, съобщиха за сп. Инженеринг ревю
от компанията. „Новият ни партньор е производител на компоненти
за индустриална автоматизация и лидер в областта на стъпковите
задвижвания и мотори вече повече от 20 години. От продуктовата
гама на Lam Technologies ще предлагаме приоритетно различни видове
стъпкови задвижвания, стандартна серия, програмируеми с вграден
motion control и комуникационен порт Modbus-RTU, както и всички размери стъпкови мотори“, заявиха от Флекстроник.
„Разнообразието на произвежданата гама и умението на фирмата
да бъде в крак с нововъведенията я правят конкурентоспособна на нашия
пазар. Постоянните технически иновации са създали голям спектър от
продукти на конкурентни цени, които са широко използвани в много
сегменти на пазара. Всеки елемент преминава серия от тестове преди да бъде доставен на клиента. Грижата за потребителя е най-големият приоритет на фирмата, тя предлага техническа поддръжка и
отделя специално внимание на всеки един клиент. Фирмата знае, че за
да бъдат клиентите й конкурентни, трябва да консолидира нейния успех,
затова се старае да достави стабилност както на цените, така и на
продуктите“, допълниха вносителите.
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Офисът на фирма DTS се премести на нов адрес
От 1 март т. г. офисът на фирма DTS се намира в бизнес център Сердика на столичния булевард Акад. Иван Гешов, съобщиха за сп. Инженеринг
ревю от компанията. „До момента фирмата имаше централен офис и
склад на ул. Странджа в района на Централна гара и втори офис с централен склад в сградата на печатницата на БАН на 4-ти километър. От
началото на март фирмата ефективно функционира на новия си адрес и
дейността ни е съсредоточена на едно място заедно със складовата база,
разположена на кота 0, което безспорно предоставя големи удобства за
фирмената дейност и за клиентите на DTS“, заявиха от компанията.
Фирма DTS е специализирана в инженеринг, доставка, сервиз, гаранционно и извънгаранционно обслужване на системи за автономно електрозахранване, включващи UPS, изправители, инвертори; стабилизатори,
системи за превключване, контрол и защита и компоненти за изграждане на фотоволтаични системи SOCOMEC и GTEC, дизелгенератори VISA
и AKSA, батерии ULTRACELL и автоматични прекъсвачи от вида MCB и
MCCB на японския производител TERASAKI.

КАСИ представя продукти на HAKKO Corporation в нов шоурум
Отскоро фирма КАСИ посреща своите клиенти в новооткрит шоурум в
столицата, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „В търговския център могат да се видят най-новите продукти на HAKKO Corporation,
Япония - поялници, станции за спояване, разпояване и SMD ремонт. Клиентите имат възможност да изпробват поялни станции HAKKO-FX888D и HAKKOFX-951, универсална спояваща/разпояваща станция HAKKO-FM-206, разпояваща станция с горещ въздух HAKKO-FR-802, разпояваща станция тип вакуум помпа HAKKO-474“, заявиха от компанията. „КАСИ е създадена през 1993
г. като търговско дружество. Поддържаме складови наличности от продуктовата гама - флюс, припой, тинол, спояваща паста, материали за производство на печатни платки. Политика ни е да следим нововъведенията и
тенденциите в бранша и да предлагаме на клиентите си качествени и
съвременни продукти на конкурентни цени“, допълват от КАСИ.

Елтрак България представи дизелови генератори С175 на Caterpillar
Наскоро представителят на Caterpillar у нас - фирма Елтрак България,
представи нов модел енергийноефективни дизелови генератори. „Дизеловите генератори С175 на Caterpillar технологично изпреварват конкурентите си и бележат стъпка напред в индустрията. Те комбинират
значително по-малки размери с висока мощност (от 2 до 4 MW) и ниски
вредни емисии. Подходящи са за основно и резервно захранване, както и
за широк кръг приложения“, заявиха от Елтрак. „Произвеждани серийно,
С175 нямат аналог в своя високооборотен клас. Инсталационните и
експлоатационните им разходи са много по-ниски. За това допринасят
не само компактността им, а и намаленият разход на гориво, увеличените интервали на обслужване, по-дългият живот на компонентите и
подобрената сервизопригодност“, допълниха от представителството.
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накратко
ГБИТК връчи наградите на германската икономика
На 29 януари т. г. за девети път бяха раздадени награди на немски
компании, допринесли за развитието на българо-германските икономически отношения през 2012 година. Организатор на церемонията бе
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).
Награди бяха връчени в три категории: малко или средно предприятие
(което не е част от голямо), голямо предприятие (с над 250 служители)
и отворена категория (за проекти, организации, социален ангажимент и
т. н.). Победител в категорията Голямо предприятие е Луфтханза Техник София. „Приемам наградата като признание и стимул да продължим
да инвестираме. Планираме през т. г. да създадем 60 - 80 нови работни
места“, сподели д-р Рюдигер Хьобен-Щьормер, изпълнителен директор
на Луфтханза Техник. С приз в категория Малко или средно предприятие
бе отличена фирма Винтерхалдер България. Победител в отворената
категория бе компанията Либхер Хаусгерете Марица, инвеститор в учебен център, открит в Радиново, Пловдивско. В своето кратко слово
Герхард Грубер, прокурист, благодари за номинацията и наградата и
припомни, че Либхер Хаусгерете Марица работи в България вече 12 години.

Fanuc в Топ 100 Най-иновативни компании на сп. Forbes
Производителят на CNC системи, роботи и металообработващи
машини Fanuc бе включен в списъка на 100-те най-иновативни компании
в света на американското сп. Forbes. Класацията е базирана на 8-годишно експертно изследване, което установява степента на бизнес иновации във фирмите и определя тези от тях, които имат най-добри перспективи за успешно развитие и в бъдеще. Допълнителен фактор за
номинация е очакваният ръст на компанията, който се дължи на иновативни продукти. „От основаването си през 1956 г. Fanuc участва в
автоматизацията на металообработващите машини като пионер в
разработката на CNC управления. Технологията на Fanuc допринесе за
революция в производство в цял свят, която започна от автоматизация
на отделната машина и стигна до автоматизация на целия производствен цикъл. За 50 години Fanuc има зад гърба си над 2,2 милиона CNC
машини и 220 000 робота, внедрени в цял свят. В момента повече от
600 инженери в компанията работят в областта на научноизследвателската и развойна дейност“, заявиха то компанията.

Каниско и HP представиха актуални продукти за учебни заведения
На 30 януари т. г. в хотел Принцес, София се проведе презентация на
актуални софтуерни и хардуерни продукти за проектиране, моделиране,
анализи и визуализация за нуждите на учебните заведения. Организатор
на събитието беше фирма Каниско, официален партньор на Autodesk за
България, съвместно с Hewlett-Packard (HP).
След кратко приветствие от страна на организаторите, програмата
продължи с представяне на технологичните новости и актуалните модели десктоп и мобилни работни станции на Hewlett-Packard. Присъстващите имаха възможността да се запознаят със софтуерните продукти и
пакети на Autodesk за образователни цели. Предложенията са изключително гъвкави – от безплатни лицензи за студенти за повече от 30
продукта, до лицензи за средни и висши училища на изключително ниски
цени. Функционалността на учебните продукти и пакети и продукти
отговаря напълно на тази на комерсиалните версии. Здравко Димов, регионален мениджър в Hewlett-Packard, подчерта, че фирма Каниско вече предлага цялостни решения - от софтуера за проектиране до специализираните мобилни и десктоп работни станции на HP.
Втората част на програмата беше посветена на демонстрация на
работата на Autodesk продукти върху работни станции HP – AutoCAD
Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, Autodesk 3ds Max Design.
14
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Рецептата за успеха
е качествени продукти,
надеждни партньори
и добър екип
Симеон Илински, управител на
фирма Ехнатон, пред сп. Инженеринг ревю
Инж. Симеон Илински e роден през 1954 г. в Радомир. Живее и учи в София,
като продължава обучението си в Тунис. Дипломира се в Техническия университет в София, специалност Автоматика и телемеханика. Специализира в Централен научно-изследователски институт за металорежещи машини, където работи повече от 15 години в областта на конструирането
на металорежещи машини с ЦПУ, автоматизирани линии и други обекти за
автоматизация. През 1995 г. се насочва към организирането на собствена
фирма в областта на автоматизацията. Компанията Ехнатон е регистрирана през юли 1996 г. и от създаването й досега е неин управител.
Уважаеми г-н Илински, ръководите една от най-популярните
компании, доставящи продукти, решения и услуги за българската индустрия – Ехнатон, от
близо 17 години. Каква е накратко историята на изминатия
път?

При създаването на фирма Ехнатон, стартирахме с познати за нас
дейности, а именно реконструиране
на цифрови машини за металообработка – стругове, фрези, като една
съществена част от нашата дейност беше насочена към Турция. Паралелно с това започнахме и дистрибуция на електроапаратура и средства за автоматизация на Schneider
Electric. През първите години и двете дейности се развиваха добре паралелно, благодарение на което фирмата напредна. Три години по-късно
турският пазар престана да бъде
наш приоритет и се насочихме към
българските предприятия. Постепенно делът на клиенти и обекти за
обща автоматизация ставаше все
по-голям, а делът на металорежещите машини - пренебрежимо малък.
Така че в рамките на 5 години нашият бизнес в дистрибуцията и в проектите за индустриална автоматизация стана значителен и привлякохме към екипа още 10-12 специалисти.
След 2000 г. включихме в портфо-

16

лиото на Ехнатон продукти
и решения на водещи в сферата си производители, сред
които Werma, Flexa, Citect.
През 2004-2005 г. се увеличи
значително и съставът на
компанията – станахме общо
около 30 души. Тогава започнахме да развиваме активна дейност
и на място в няколко градове на
България.
През последните 5-6 години работим най-активно, отразявайки тенденциите на пазара, в областта на
пречиствателните станции и автоматизацията на предприятия от хранително-вкусовата промишленост.
През последните 2-3 години сме изключително успешни в проекти за
фармацевтиката.
Представлявате едни от найинтересните производители в
света. Кои са най-успешните
ви партньорства досега?

Не бих могъл да разделя партньорствата ни на добри и лоши. За нас
всичките ни партньори са добри. Някои обаче са със значително по-голям
дял в бизнеса ни, което се дължи на
различни фактори - както на спецификите и обемите на портфолиото,
което те предлагат, така и на пазарните условия към момента.
За нас винаги е било много важно
не да продаваме продуктите просто

така, а да съветваме компетентно
клиентите кое е подходящо в конкретната ситуация – предимства, недостатъци, да имаме тяхното доверие. Освен това много от продуктите, които продаваме чрез дистрибуция, често са съпътствани от допълнителна услуга – настройки, нужда
от внедряване и т. н. Така че нашата политика е насочена в тази посока – да предлагаме добавена стойност към продуктите.
В този аспект може да се каже, че
най-добрите ни партньори са
Schneider Electric, тъй като с тях
работим най-много и от най-дълго
време, както и SCAME, Mitsubishi
Electric, Citect. Много добри наши
партньори са немските компании,
които дистрибутираме – Werma и
Flexa. Тъй като тяхното портфолио
е по-малко и с конкретно приложение,
обемите в продажбите не са твърде
големи, но са важни за нас.
Всички фирми, които дистрибутираме, като цяло са водещи имена,
производители на качествени про-
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дукти. Както традиционните, така
и най-новите ни партньори са лидери в областите си и се отличават с
иновативност и качество. Както
може да се забележи, в нашето портфолио няма продукти на фирми с
лоша репутация. Това е наша фирмена политика – за нас партньорство
с фирми, предлагащи продукти на
ниски цени с недоказано качество, е
невъзможно.
В основата на това е дългосрочната ни политика спрямо клиентите - да удовлетворяваме не само
желанията им днес, в момента, а
дългосрочно. Затова държим да
бъдем партньори във времето,
създавайки традиция и доверие в
отношенията. Защото в дългосрочен аспект нискостойностните продукти винаги са излизали по-скъпо.
Кои са най-новите партньори,
с които работите на българския пазар?

Наши нови партньори са няколко
компании – немската фирма Pilz, лидер в Европа в областта на системите за безопасност, както и Cognex
– една много интересна компания,
лидер в областта на машинното
зрение. И двете фирми са с много
добро иновативно мислене и непрекъснато представят нови продукти и
решения. Специалистът в областта
на безопасната автоматизация - Pilz,
за съжаление, не беше много позната на българския пазар, но се надявам в близките 1-2 години да получи
добро развитие. Cognex е с много
добри разработки в областта на
разпознаването на образи и на
българския пазар има безброй приложения, които могат да бъдат внедрени. Перспективите и за двете фирми за развитие на нашия пазар са
доста добри и сме много обнадеждени от резултатите през последните 1-2 години.
Разкажете повече за проектния си бизнес. Кои са най-интересните задачи, които сте
завършили наскоро?

Имаме реализирани доста проекти зад гърба си. Няколко по-големи
проекта, много иновативни и интересни, бяха автоматизация в циментовата промишленост в Турция, няколко стенда за завода на Schneider
в България, както и по-сложни и специфични разработки на стендове за
турския завод Kalekalip.
През последните 5-6 години, както споменах по-рано, навлязохме в
друга област – пречиствателните
станции, които са един доста сложен обект за автоматизация: в тях
се използват почти всички съвремен-
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ни решения в областта - като се
започне от съвременните PLC и
SCADA системи, през интегрирането на съвременни измервателни уреди с контролери и комуникации и се
стигне до сложни хетерогенни мрежови системи.
Навлязохме в този сектор с вече
5 реализирани проекта, сред които
най-големият беше Кубратово. За
тези няколко години, смея да твърдя,
че нашите инженери станаха специалисти в областта на пречиствателните станции. Така че това е
една от насоките, в която Ехнатон
работи активно. Надяваме се в близките 2-3 години да направим още
няколко такива станции.
Друга област, в която фокусираме усилия с новия си партньор
Cognex, са обекти за автоматизация,
които включват машинно зрение.
Това са много интересни задачи и
вече имаме няколко проекта, които
не са големи, но са предизвикателство за нас. Имаме увереност, че в
следващите години тази част от
нашата дейност ще се развие много
добре и доста сериозно.
Кой е най-емблематичният
проект за вас? Има ли конкретен проект, с който искате да
ви свързват?

Искаме да ни свързват с всеки
успешно реализиран от нас проект.
Но като най-голямо предизвикателство мога да отлича проекта ПСОВ
Кубратово, защото беше изцяло комплексен обект – проектиране, доставки, разработка, изработка, внедряване, пускане, настройки, т. е.
почти като обект „до ключ“, но с
това допълнително утежняващо обстоятелство, че трябваше да се
направи, без спиране на работа на
станцията. Затова, както и заради
късото време, за което трябваше да
сме реализирали всички части от
проекта, мога да го определя като
сериозно предизвикателство, с което се справихме в срок и то добре.
Във вътрешнофирмен аспект,
кои са най-значимите ви постижения? Какво е мястото на
екипа за цялостния успех на
компанията?

Може да се каже, че за нас хората
са най-важните за развитието ни. За
да сме успешни, разчитаме на компетентни хора, които работят добре, като се стремим да ги доразвием в тази посока. Освен това вярваме, че това е важно и за нашите
клиенти, за да могат да получават
винаги качествени услуги. Винаги сме
се стремили да градим добър екип и
непрекъснато да го усъвършенства-
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ме. И в търговската, и в инженерната част на екипа се стараем да развиваме хората чрез провеждането
на вътрешни семинари, семинари на
нашите партньори и обучения.
В началото екипът ни се състоеше от 2-3 колеги, сега сме вече около 60, като голяма част от тях са с
висока квалификация и продължават
да се развиват. В нашата област
технологично нещата се развиват
доста бързо, затова считаме, че за
да задържим позициите си в бранша,
е изключително важно да сме винаги
добре информирани и обучени. Всеки
от колегите минава минимум 1, 2
дори 3 обучения годишно.
Друг повод за гордост във
вътрешнофирмен аспект е успешното внедряване на ERP система. Избраната от нас ERP система не е от
най-разпространените в България,
което в известна степен затрудни
въвеждането й, но в рамките на година и половина вече смеем да
твърдим, че всички модули, които
сме предвидили, са внедрени, включително и модул производство. Системата вече започва да дава добри
резултати, които са основа за бъдещо развитие на бизнеса ни.
Какво да очаква българският
пазар от фирма Ехнатон и какви са плановете ви за бизнеса в
близките няколко години?

В близките 1-2 години не се очаква да направим някакви изненади. Поскоро ще продължим да развиваме
дейността си в посока подобряване
на услугите към клиентите, разширяване, където е възможно, на портфолиото.
В две области планираме да вложим повече усилия – средствата за
сградна автоматизация и енергийния
мениджмънт. Това са области, с които най-добре бихме отговорили на
пораждащата се необходимост от
повишаване на енергийната ефективност. Вече имаме известни успехи, но смятаме, че има какво още да
постигнем. За развитието на офертата ни за сградна автоматизация
и енергиен мениджмънт инвестираме немалко усилия, специалисти от
фирмата вече преминаха някои обучения и са сертифицирани и в двете
области. Считаме, че ако все повече
работим в тази насока, ще имаме
успех и на тези пазари.
Планираме, разбира се, и да затвърдим това, което сме постигнали
към момента в областта на пречиствателните станции, автоматизацията в хранително-вкусовата промишленост и областта на машинното зрение.
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РАИС въвежда в производство
нов тип стругови машини
машини с
хоризонтални направляващи
инж. Нишан Бъздигян,
управител на фирма РАИС,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Бъздигян, какви са
приоритетите Ви в плановете
за развитие на компанията
през тази година?

През 2013 г. ни предстои да завършим европейски проект по Оперативна програма Конкурентоспособност, който е на обща стойност 2
млн. лева. По този проект ще закупим високотехнологично оборудване.
Производствените ни мощности ще
се увеличат с машина за високочестотно термично закаляване на корпусни детайли. Ще закупим и шлайфхобел, с което ще подобрим технологията на обработка на корпусните детайли. Ще се оборудваме и с
триосна мерителна машина. Тя е уникална за България, с ходове 3 м на 2,5
м. Тя ще ни даде възможност да измерваме много точно корпусни детайли. Освен това, за да станем поддоставчици на европейски фирми за
изработка на корпусните детайли,
ние трябва да издадем протокол за
качество – с новата машина това
ще бъде възможно.
Идеята за този проект дойде от
реализацията на нов тип машини в
нашата производствена гама. Това
са стругови машини с хоризонтални
направляващи, които ще бъдат оборудвани с елементарно цифрово-програмно управление.
Доколко развитието на машиностроителния пазар у нас е
зависимо от европейските програми за финансиране?

По програма Конкурентоспособност бих казал, че сме един от добрите доставчици. Миналата година
реализирахме доста проекти, тази
година също имаме спечелени търгове и съм твърдо убеден, че европейските програми помагат за развитието на машиностроителния бранш.
По-специално те подпомагат и доразвиват възможностите на фирми,
които по принцип са в бранша. При-
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теснително е, че не се наблюдава откриването на нови
фирми, които да се занимават с машиностроене. Много по-различно би било, ако машиностроенето стане приоритет за развитие в промишлеността ни, при което
ще има възможност настина
на всички нива да се мисли за
развитието на този отрасъл.
Тук е мястото да вметна, че повече от десетилетие вече секторът
ни сам си обучава кадрите и в този
смисъл очакваме от министерство
на образованието да помисли как да
подпомогне бизнеса в подготовката
на кадри.
Какви са технологичните и конструктивни нововъведения в
предлаганите от Вас машини?

От няколко години в продуктовата ни гама са петосните машини и
те намират добър пазар. Конструирахме струго-фрезови център, който
конструктивно е на база на нашата
петосна машина. На струговите машини имаме вече твърдо два шпиндела, а на едната револверна глава –
три оси на управление, което създава възможност за все по-лесна обработка на все по-сложни детайли.
С реализирането на проекта ни по
европейската програма Конкурентоспособност ще имаме възможност да приложим и други технологични и конструктивни нововъведения. Новият шлайфхобел ще подобри
технологичните ни възможности за
обработка на корпусни детайли.
Фирма РАИС е представена в
много европейски страни. Какво е най-важното условие за
развиване на успешен бизнес
зад граница?

Първото нещо е продукцията. Общото правило е, че качествена продукция лесно се продава. Но истина е,
че производството и реализацията

на този тип продукти са по-специфични, защото с продажбата не приключват ангажиментите на продавача.
Самата продажба е едно съвместно
сътрудничество, защото купувачът
инвестира в закупуването на оборудване, за да произвежда и ние трябва
да гарантираме, че тази машина ще
работи и ще бъде експлоатирана
пълноценно. А това е възможно, само
ако има качествен продукт и бърз и
компетентен сервиз.
Не гледаме добре на единични продажби в дадена страна. Това не е
добре за нас, защото в утрешния ден
купувачът може да не се справи да
работи на тази машина и никога
няма да обвини себе си, а производителя. Затова избягваме единични
продажби и търсим да обезпечим
сигурността. По принцип първо осигуряваме сервиза и тогава започваме да продаваме. Освен това, всяка
продажба на машина от нас е обезпечена с пуск и обучение, включени в
цената на оборудването, и консултиране, било то от гледна точка на
програмиране или технология.
Нашите предимства са качеството, сервизът, обучението, осигурените резервни части и цената. Машините ни по технически възможности не отстъпват на европейските,
а ценово са на доста по-добри позиции от тях. Продукцията ни отговаря на всички изисквания и РАИС се
класира успешно като доставчик по
европейските програми за насърчаване на малкия и средния бизнес.

март 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2013

19

интервю

Виждаме потенциал
в бъдещото развитие на
роботиката в България
Даниел Хавличек,
маркетинг директор, FANUC Robotics,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Хавличек, FANUC
е един от най-големите производители на ЦПУ системи, роботи и металообработващи
машини в света. Как оценявате българския пазар и дейността на FANUC тук?

Бих искал да разделя този въпрос
на две части. В областта на ЦПУ
системите FANUC присъства в
България повече от 30 години. Нашият офис в София е един от първите
офиси на FANUC в Европа. Ето защо
компанията е добре позиционирана в
тази област в България и от самото начало работи в посока подобряване на пазарните си позиции.
По отношение на роботиката
виждаме голям потенциал за реализация на нашите жълти роботи.
Смятам, че нивото на автоматизация в момента в България не е това,
което би могло да бъде и това е
причината от миналата година в
нашия офис в София да назначим специалист по роботика. Искаме да
бъдем възможно най-близо до нашите клиенти и да отговорим на техните изисквания по най-добрия възможен начин.
През изминалата година FANUC
бе отличена с наградата Global
Innovator Company. Бихте ли
посочили някои от последните
продуктови и технологични
иновации на компанията?

FANUC винаги се стреми да бъде в
крак с последните технологични достижения. Светът на автоматизацията се променя всеки ден, следователно, нашите продукти трябва да се
развиват постоянно, за да отговарят
на изискванията на клиентите.
Наскоро представихме на пазара
три нови промишлени роботи и нов
контролер R-30iB. Контролерът се
отличава с компактен дизайн и функции за максимална икономия на енергия, които заедно с интегрираната
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нова технология допринасят за максимална производителност. По отношение на нашите нови роботи, бих
искал да спомена LR Mate 200iD и 0iA
ARC Mate. LR Mate серията роботи
са най-малките антропоморфни модели в продуктовата гама на FANUC,
чийто капацитет е увеличен от 5
на 7 кг с появата на новия модел LR
Mate 200iD. Този тип роботи са идеални за бързи и точни приложения във
всеки тип производствена среда.
FANUC ARC Mate 0iA е изключително лек, компактен робот, специално
разработен за приложение в електродъговото заваряване с акцент
върху ценовата конкурентоспособност и висока функционалност.
Бихте ли ни разказали за интересен проект, реализиран в
България с продукти на Fanuc?

Сред многото ни проекти в България бих искал да отлича съвместно
изпълнения с фирма РАИС. Тя е български производител на металообработващи машини с ЦПУ и много
добър наш клиент. След като им
представихме предлаганата гама
роботи, те харесаха възможността
да внедрят FANUC робот в струговаща машина. Доставихме им FANUC
ARC Mate 100iCe, след което проведохме обучение и оказахме техническа помощ при внедряването на робота в прецизния струг Т200, оборудван със система за контрол FANUC
0I TD. Постигнахме отличен резултат и впоследствие машината бе
представена на много изложения в
България, Румъния и Сърбия. РАИС
останаха удовлетворени от полученото решение, което се основава на
голямата надеждност на продуктите на FANUC и желанието ни е в
бъдеще да създаваме още съвместни проекти. Компанията ни предлага
много възможности в това отношение, тъй като разполагаме с пълна
гама продукти за индустриална ав-

томатизация. Няма значение от коя
област на индустриалната автоматизация сте, FANUC винаги има решение за вас.
Бихте ли представили дългосрочната стратегия за развитие на FANUC за българския
пазар и региона на Югоизточна Европа като цяло?

Преди всичко бих искал да кажа, че
целият Югоизточен регион на Европа, особено България и Румъния, са
много важни за нас. Независимо от
факта, че икономическата ситуация
е неблагоприятна навсякъде в Европа и ние трябва да изградим дългосрочната си стратегия съобразно
това, продължаваме да инвестираме
в региона, особено в България. Бихме
искали да подкрепим клиентите си
тук по най-добрия и ефективен начин.
Виждаме потенциал в бъдещото развитие на роботиката в България.
Ето защо сме фокусирани върху развитието на местна група в областта на роботиката в рамките на
съществуващия и много добре установен офис на FANUC тук, подкрепян
от офиса на компанията в Чехия.
Вярваме в по-нататъшния растеж на
пазара и очакваме много успешни
проекти в страната.
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Непрекъснато създаваме
възможности
за нови приложения
на техническите газове
Аспарух Банков,
управител на
СИАД България,
пред сп. Инженеринг
ревю

Уважаеми г-н Банков, Групата
СИАД присъства активно на
пазара на технически газове в
над десет европейски страни.
Разкажете накратко за историята и структурата на италианската компания?

Нашата компания е основана през
1927 г. в Бергамо, близо до Милано –
сърцето на индустриална Италия. С
годините се превръща в една от найважните компании в областта на индустриалните газове в Италия.
Фирмата произвежда, продава и
доставя цялата гама от технически, специални, медицински и хладилни
газове, както и смеси за хранителновкусовата индустрия, със съответните услуги, машини и съоръжения за
производство и дистрибуция. В тази
връзка в Групата СИАД влизат: SIAD
Macchine Impianti, която проектира,
произвежда и инсталира по целия
свят компресори и инсталации за
разделяне на въздуха (ASU), Italargon,
която произвежда роботизирани
станции за рязане и заваряване, ESA
Pyronics International и TPI Tecno Project
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Industriale, произвеждащи съответно
съоръжения за индустриални горивни
процеси и за пречистване и извличане на въглероден двуокис и за добив
на газове с висока чистота.
Освен в Италия и България, Групата СИАД присъства и в още 11
държави: Австрия, Чехия, Словакия,
Унгария, Румъния, Словения, Босна,
Хърватска, Сърбия, Украйна и Русия.
Откога съществува представителството в България и в
кои сектори работят основните Ви клиенти?

СИАД присъства на българския пазар от началото на 90-те години, а
СИАД България е регистрирана през
1996 г. Техническите газове имат
приложения във всички сфери на индустрията, както и в здравеопазването, затова имаме възможно найразнороден портфейл от клиенти.
Някои от тях са големите и значителни компании от металургията,
машинообработването, производители на метални конструкции, предприятия от хранително-вкусовата
индустрия, компании от енергетика-

та, както и техните партньори, които се занимават с поддръжката им,
държавни и частни лаборатории, медицински институти, както и частни клиники и това е само една част.
Другата хубава черта на нашия бизнес е, че непрекъснато създаваме
възможности за нови приложения на
техническите газове. С помощта на
колегите ни от Отдел за развитие
на приложни технологии във всички
сфери на индустрията в Италия можем да оптимизираме различни технологични процеси на клиентите ни,
разширявайки по този начин сферата на присъствие на СИАД България
в националната индустрия.
Кои са приоритетните индустриални сектори за СИАД
България през тази година и
защо?

Това са здравеопазването, хранително-вкусовата индустрия, най-модерно оборудваните предприятия за
обработка на метали (лазерни и плазмени технологии), както и лаборатории и научни центрове. Здравеопазването, защото там се развиват
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много авангардни технологии и методологии, в които СИАД, чрез своята фирма SIAD Health Care – друг
член на Групата, притежава значителен опит и ноу-хау, например тъканните банки, различните окситерапии
и пр. В хранително-вкусовата промишленост все по-широко се разпространява нуждата от здравословно
съхранение на органолептичните качества на хранителните продукти
и напитки. Освен това, редица производствени процеси в тази индустрия се нуждаят от технически газове. Относно процесите на обработка на метали: редица малки и
средни предприятия в България се
оборудват с машини от последно
поколение за рязане и заваряване (лазерни и плазмени технологии). Ние от
СИАД имаме огромен опит в тази
сфера и не без известна гордост бих
казал, че имаме големи успехи в този
вид партньорство. И накрая лабораториите: най-високата гама в нашия
бизнес са чистите газове и смеси,
както и калибриращите такива. Тяхното производство е висш пилотаж
и ние притежаваме в производствения си комплекс близо до Бергамо
една от водещите лаборатории в
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Европа, където произвеждаме тези
продукти.
Как е организирана логистичната Ви дейност и могат ли клиентите на СИАД България да
разчитат на бързи доставки в
цялата страна?

Имаме над 20 дистрибутора из цялата страна, така че покриваме цялата територия на страната. Всеки дистрибутор разполага със собствен транспорт, с който доставя
на клиентите в своя район. Всички
работим в единна информационна
среда, което е много важно. За големите клиенти, които потребяват
газовете в криогенно (течно) състояние, бих казал, че имаме перфектна
организация от централния ни офис.
И не на последно място – човешкият
фактор. Разполагаме с изключително добър логистичен мениджър, с
много опит в нашия бизнес. Това е
логистичната амалгама на СИАД
България.
Какви предизвикателства поставя пред Вас работата във
висококонкурентна среда и как
се справяте с тях?

Предизвикателствата мога да
разделя на две основни групи. Първа-

та група идва от икономическата конюнктура в страната, белязана от
ударите на кризата. Втората група
идва от конкурентната култура и
етика в нашия сектор.
Предизвикателствата, които идват от трудностите на нашите
клиенти в условия на криза, се изразяват в спонтанното поставяне винаги на първо място на фактора
цена–разход. За съжаление, по този
начин се губят от хоризонта редица
възможности за развитие, които в
малко по-дълъг период биха се
възвърнали под формата на по-висока ефективност и конкурентоспособност. В това отношение ние, както
винаги, се опитваме да бъдем партньор и съветник - много често в
ущърб на нашите финансови интереси. Философията ни е, че дългосрочното мислене ще се възвърне под
формата на ползи както за клиента,
така и за нас.Тук е отговорът и на
втория въпрос – конкуренцията. Целта ни е да сме по-добри от останалите участници не посредством
предлагане на най-ниските цени, а с
развиване на партньорски отношения и преливане на компетентност
и дългосрочна полза.
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Формулата на успеха
успеха е
гъвкавост и постоянство
Евгени Станчев,
изпълнителен директор на Подемкран,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Станчев, бихте
ли представили накратко дейността на фирма Подемкран?
Подемкран е най-големият производител на подемни съоръжения –
въжени и верижни електротелфери
и кранови компоненти в България и
четвърти по големина в света. Над
петдесетгодишната история на
дружеството е гаранция за надеждността на произвежданите от нас
продукти и за способността ни да
се променяме спрямо нарастващите
изисквания на пазара. Продукцията
ни се изнася в Европа, Русия и бившите Съветски републики, както и
за все повече страни от Близкия
Изток и Югоизточна Азия. Качеството на нашите телфери и кранови компоненти, както и марката
Подем, са признати в цял свят, което се дължи на факта, че съобразяваме изделията с изискванията на
нашите клиенти, без да допускаме
компромиси с качеството и сроковете на доставка.
По отношение на регионалните
пазари – България и страните от
Балканския полуостров, Подемкран
непрекъснато увеличава обхвата на
своите услуги, като предлага практически напълно завършен комплексен продукт – от инженерна разработка, през производство, монтаж,
сервизна дейност и поддръжка на
индустриални кранове. В резултат
на опита, придобит от дългогодишното сътрудничество с международните си партньори, Подемкран предлага в България и страните от региона решения, отговарящи на съвременните практики в световната
кранова индустрия. Именно затова
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през последните няколко
години Подемкран се утвърди като лидер в производството на индустриални кранове в България, като очакванията ни
са да удвоим обема на
продажбите към български клиенти и тази година.
Каква е формулата
за петдесетгодишно успешно присъствие на пазара?
Формулата на успеха е
гъвкавост и постоянство. Гъвкавост по отношение на пазарите,
стъпване на нови пазари,
адаптиране към вече извоюваните и
налагане на нашата марка и добри
практики. Гъвкавост и по отношение на производството – постоянно
модернизиране чрез внедряване на
нови технологии, машини и оборудване. Само през последните две години сме инвестирали над 4 милиона
в нови и модерни машини. Инвестираме и в млади специалисти, които
да освежат с иновативните си идеи
нашето инженерно ноу-хау и така да
дадат допълнителен тласък на разработването на нови продукти.
Гъвкави сме и по отношение на
продуктите. Не лежим на стари лаври от последните 50 години – времената, когато Подем е бил най-големият производител на електротелфери в света. Не можем да си
позволим лукса да не предлагаме конкурентоспособен продукт, съпоставим с продуктите на другите водещи световни компании. Развитието

на краностроителната индустрия
през последните десетилетия показва ясно, че само компании, които
непрестанно усъвършенстват своите продукти по отношение на функционалност, качество, надеждност
и себестойност, могат да запазят
своята водеща позиция и да увеличават пазарния си дял. Отказът от
развитие в тези четири направления за една компания е равен на бавен упадък и фалит. Днес ние с гордост можем да заявим, че например
въжените електротелфери с товароносимост от 1 до 50 тона, които произвеждаме, отговарят на
най-високите световни стандарти
за качество и безопасност и същевременно се предлагат на напълно
конкурентни цени. Предлаганите от
нас индустриални кранове до 160
тона се отличават със съвременен
дизайн и са оборудвани с най-съвременни системи за управление.
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На кои пазари оперирате в момента и как развивате износа в съседни страни?
В момента изнасяме предимно за
Западна и Централна Европа. Реализираме значителни обеми в Германия,
Полша и Испания. С над 80% пазарен
дял, ние сме абсолютен лидер в Италия. Доставяме доста подемни съоръжения в съседните ни страни. Всяка
година удвояваме пазарния си дял в
Русия и вече сме пазарни лидери в
Беларус и Украйна. През последните
месеци насочваме все повече усилия
към страните от Близкия Изток и
арабския свят. Всички знаем, че там
кипи мащабно строителство, поради което търсенето на кранове и
кранови компоненти непрестанно
расте. Иран, Саудитска Арабия, ОАЕ,
Египет са сред страните, в които
бележим най-голям ръст на продажбите през последните години, което
за нас е огромен тласък, но и огромно предизвикателство.
В страните от Далечния изток
също изнасяме с голям успех – Индия,
Сингапур, Малайзия и други, не мога
да изброя всички страни, но ако трябва да обобщя с две думи – стремим

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

се към засилване на пазарното ни
присъствие във всички държави в
Европа и Азия.
Какви инвестиции в производството предвиждате през
тази година?
Както вече споменах, през последните две години сме инвестирали
над 4 милиона в модерни машини и в
подобряване условията на труд. И
през 2013 г. ще продължим модернизацията на технологичното оборудване в завода със закупуването на
комплексни металообработващи
машини за прецизна и високоскоростна обработка на детайли за нашите съоръжения.
Не инвестираме само в машини за
производството, внедряваме и нови
технологии, инвестираме в обучение
на нашите работници, във внедряване на съвременни компютърни технологии. Реновираме производствените
халета, които също са над 50-годишни и не отговарят на съвременните
изисквания за енергийна ефективност, изграждаме нова площадка за
производството на индустриални
кранове, което през последните години рязко увеличава своя обем.
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Над какви проекти работите
в момента?
Трите най-важни цели, които искаме да постигнем в средносрочен
план, са оптимизация на производството чрез максимално използване възможностите на новозакупените машини и усъвършенстване на
технологиите, пускане в серийно
производство на ново поколение
продукти, по чието развитие работим от около година и сме почти
на финала и, не на последно място,
трайното налагане на Подемкран
като най-голям производител на
индустриални кранове на Балканския
полуостров. По отношение на последната цел ежедневно доказваме на
нашите клиенти, че не предлагаме
просто кран, а цялостно обслужване – от разработването на проекта, с цел намиране на най-изгодното за клиента решение, през производството, монтажа и следпродажбеното обслужване. Големият брой
на успешно приключили нови проекти, както и повторните проекти с
наши стари клиенти, чието доверие
сме спечелили, показват, че сме на
прав път.
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Организираме международна
автомобилна
автомобилна конференция
в София
Д-р Тил Трукенмюлер, председател
на Аутомотив Клъстер България,
пред сп. Инженеринг ревю
Д-р Трукенмюлер, бихте ли
представили основните цели на
Аутомотив Клъстер България
на нашите читатели?

Основната цел на Аутомотив
Клъстер България (АКБ) е развиването на стабилна автомобилна индустрия в България. Други цели са подпомагане на компаниите от автомобилната индустрия със седалище или
филиали в България да установят и
развият своето производство, развойна дейност, продажби и услуги;
привличане на автомобилни производители, производители на специални
превозни средства и водещи международни доставчици на автомобилни
компоненти за българския пазар. Също
така представляваме интересите на
членовете на АКБ по всички въпроси
и ги подпомагаме във връзка с техни
проекти, свързани с технически подобрения и иновации, оптимизация на
качеството, структури и процеси,
които могат да намалят разходите
и да увеличат конкурентоспособността на международните пазари.
Стремим се да реализираме мерки по
отношение на образованието, обучението и развитието на технологични центрове в България, съвместно с
правителството, асоциации, университети, частни образователни институции и членовете на АКБ.
Наскоро оповестихме намерението си да организирате
Международна конференция в
София. Как върви подготовката на събитието?

Подготовката на Международната автомобилна конференция в
България (МАКБ) върви много добре
и съгласно определения график. Конференцията ще се проведе на 7 и 8
май т. г. в София. На 9 май ще бъдат
организирани посещения на заводи на
членове на АКБ, които са водещи
компании от автомобилния бранш с
бизнес в България. Не пропускайте
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тази дата.
Станицата на
конференцията
ще бъде стартирана най-късно до
края на февруари.
За повече информация посетете
www.automotive.bg. По-голяма част
от поканените да изнесат доклад
топ мениджъри от автомобилната
индустрия в Европа и Азия вече потвърдиха. Те ще говорят за стратегиите на компаниите им в Европа, а
водещи доставчици на автомобилни
компоненти ще споделят опита си
в производството в България. Панелите на конференцията предлагат
изключителна възможност да се научи повече за "Бъдещето на автомобилната индустрия в България", "Тенденциите в електромобилността в
България и изграждането на заводи
за производство на електромобили"
и "Защо да инвестираме в България?".
Близо 30 изложители ще покажат
качествените продукти, произвеждани в България.
Какви други инициативи планирате за тази година?

През месец юни, с помощта на
нашите членове, ще стартираме
мащабен проект в сферата на управлението на човешките ресурси в
България. Аутомотив Клъстер България ще пренесе на местна почва образователни програми, действащи в
Унгария и финансирани по програми
на ЕС, които са подпомагани от унгарското правителство и автомобилната индустрия.
На основата на международен
сравнителен анализ на отделите по
човешки ресурси на нашите членове
и външни партньори, ще разработим
подходи за внедряване на резултатите в български развойни центрове,
заводи или търговски обекти на нашите членове. Разбира се, програма-

та ще разглежда характерните за
България аспекти по отношение на
човешките ресурси.
Как възнамерявате да привлечете европейски автомобилостроители да инвестират в
България?

АКБ ще участва и в редица международни нетуъркинг активности с
европейските автомобилни клъстери, на международни изложения и
автомобилни конференции.
Инвеститорите се нуждаят от
конкретни данни за пазарите и страните, както и от икономически спецификации и политически понятия. Те
търсят партньори, които са запознати с изискванията на бранша. АКБ
може да предложи подобни данни,
както и опита на членовете си и
техните международни мрежи от
контакти навсякъде по света. Някои
от компаниите членове на АКБ имат
над 20-годишен опит в България.
Други разчитат на световните лидери в техния бизнес сегмент.
Как виждате бъдещото развитие на българския пазар на
електромобили?

Пазарът на електромобили ще
играе нарастваща роля, особено в
големите градове. Аутомотив
Клъстер България вижда големи
възможности в производството на
електромобили.
Посетете конференцията ни през
май, за да научите всички новости
по отношение на бъдещите тенденции в електомобилността в България от водещи производители и експерти.
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Разработваме
отговорни проекти
за клиенти от цял свят
Анелия Пергот, управител на ZMD
Eastern Europe, пред сп. Инженеринг ревю
Госпожо Пергот, наскоро ZMDI
бе отличена в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината за две нови
технологии, разработени в
българския клон на компанията. Бихте ли ни разказали повече за тях?

Групата във Варна разработва от
две години системен чип за управление на външните огледала на автомобилите. Това, което прави продукта различен и иновативен, е комбинирането на АРМ процесор, памет и
аналогово-цифрово управление в наймалкия корпус на пазара с отлични
балансирани термични характеристики. Благодарение на таланта на
нашите инженери, драйверите бяха
направени по начин да излъчват оптимална енергия при максималните
токови натоварвания. Системата е
оптимизирана като площ, функционалност и надеждност и предлага
най-сигурното и евтино решение на
пазара. Благодарение на ранното взаимодействие между екипа на проектантите и приложните инженери,
системите за тестване на надеждност и функционалност бяха разработени паралелно с продукта и позволиха бързо тестване на системата и доставка на прототипи за клиента. Това скъси развойния цикъл на
клиента и позволи цялостно оптимизиране на крайната система. Като
резултат този проект беше обявен
за най-добрия на годината при световноизвестния ни клиент.
От началото на тази година
ZMDI вече поддържа два развойни центъра в страната. Какво
е тяхното място и значение в
общата структура на компанията?

Българският център е най-големият след Дрезден център. Освен в
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България, компанията има
тематични развойни центрове в Мюнхен и Лимерик за
цифрово управление на мощности (Power management), в
Щутгарт за автомобилна
електроника. Ние в България
сме 1/3 от всички разработчици и покриваме 90% от
всички приложни проекти.
Изпитвате ли затруднения в намирането на
достатъчно квалифицирани кадри за нуждите
на центровете?

Не намирам трудности,
защото рекламираме дейността на
фирмата в университетите, а и
Варна е притегателен град за живеене. Доцент Колев от ТУ Варна ни
съдейства за организирането на летни стажове и дипломни работи за
най-добрите студенти от специалност Електроника, които впоследствие останаха на работа при нас.
Имаме постоянен поток на млади
хора, които се развиват бързо. Самата фирма инвестира много в обучение. Колегите са ентусиазирани и
всеотдайни. Всеки дава максималното от себе си за растежа и успеха
на компанията. Ръководството на
ZMDI цени и уважава българските
колеги и ни поверява отговорни проекти за клиенти от целия свят.
Бизнес целите на ZMDI се базират на интензивни разработки
на иновативни продукти? В каква посока са насочени усилията
на компанията в момента?

Компанията инвестира много в
разработка на стандартни компоненти с висока добавена стойност.
Ново направление са чипове за мобилни устройства, измерващи движение, ускорение, височина, температура и други. Разширяваме и направле-
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нието Мониторинг и управление на
енергията, а продуктовата ни гама
LED драйвери е една от най-богатите в света.
Какви са дългосрочните планове за развитие на компанията
в България?

Растеж, растеж и пак растеж. Ако
ZMDI инвестира някъде в хора, то
това е България. Дано климатът за
бизнес да се подобри и да намерим
партньори и клиенти тук и съседните страни, за да утвърдим пазарните си позиции и да станем финансово по-независими. Моите лични усилия
тази година са насочени силно в тази
посока. Ние сме добър партньор, защото не предлагаме само чипове, а
крайно решение на клиента с най-модерните технологии. Партньори сме
в два проекта по Седма рамкова програма на Европейската комисия и спечелихме малко финансиране от Иновационния фонд. Това е чудесно, защото прави съществуването ни по-сигурно и така запазваме младите в
България. Надявам се сегашното правителство да спечели доверието
отново и да продължи изграждането
на благоприятна среда за българския
талант.
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Корпус в бяло
През последните десет години, лазерната
технология все повече навлиза в производството на шасита. Различните лазерни приложения -заваряване, рязане и запояване позволяват производствените системи да бъдат гъвкави, автоматизирани и се използват днес по целия свят.
Разнообразието от лазерни приложения вече са заменили големи части от класическите производствени процеси- като точковото заваряване. Лазерите работят без физически контакт и износване, предлагайки огромна гъвкавост за широк спектър от производствени задачи, и най-високите скорости на обработка.

Лазерно заваряване
Типични приложения са: заваряване на
странични стени, врати и прагове, свързващи части от покриви, подови групи, предната част на превозното средство и части от
предни капаци.
Дизайни, които допускат производството
с лазер, намалят употребата на свързващи
фланци, уголемяват прозоречните отвори,
увеличават твърдостта и пестят материал. Икономията на материали, не само
спомaга за намаляване на разходите, а също
така подобрява пробега и ефективността
на въглеродните емиисии на автомобила.
Лазерното заваряване е по-бързо в сравнение с конвенционалните технологии и е
от изключителен интерес за големи серии.
Посредством гъвкави оптични лазерни кабели, подходящи оптични системи и роботи лазерният лъч може да се ръководи напълно автоматично и ефективно до мястото за обработка по начин подобен на мрежа. Поцинкована ламарина в конфигурация
на застъпване може надеждно да се завари
с точков лазер. Сканиращата оптика съчетана с лазерни импулси правят малки кратери близо до зоните на заварките, през които парите излизат и това осигурява отлично качество на заварката.
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Лазерно рязане
В зависимост от необходимата точност и
производителност, лазерно рязане може да се
извършва с CO2 лазери, като например високо ефективната TruLaser Cell, или с твърдотелни лазери комбинирани с оптична мрежа
и разходно-ефективни роботи. Лазерно рязане позволява дори високоякостни, горещо формовани стомани да бъдат отрязани точно и
без износване. Днес те все по-често се използват поради по-строгите правила за здравнина и олекотяване на превозните средства.

Лазерно запояване
Лазерно запояване допълва лазерните приложения в области, които са видими за крайния клиент, като например, покривни фуги,
запечатване на канали и капаци. Лазерните
спояващи шевове позволяват естетически
приятна външност на превозното средство и увеличават свободата при проектирамарт 2013
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нето им. На определени места отпада необходимостта от пластмасови капаци, което
поддържа производствените разходи по превозните средства ниски. Двете части се
свързват със спойка като лазерът не стопява основата на материала. Качество на
повърхността, постижима с този процес
обикновено не се нуждае от допълнителна обработка и може да се боядисва директно.

Термична обработка
В процеса на производство на части с тер-
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мична обработка, лазерите се използват
много активно.
Съвременните автомобили не само притежават по-добри характеристики на шофиране и по-добър пробег, а също отговарят на
изискванията на най-новите стандарти за
краш тестове. Това се постига по много начини, но най-вече чрез използване на стомани
с висока якост на опън като мартензитно
закалена топлинно обработена стомана
22MnB5 в отделението за пътници. Лазерът
се използва по цялата верига на процеса на
закаляване, благодарение на неговата гъвкавост при полагането на износоустойчиви слоеве на отливки и режещи инструменти, при
разяне на гъвкави части, сглобяване с лазерно заваряване и при вписване на части за проследяване. За целта от TRUMPF са разработили подходяща машина точно за тази цел. Това е TruLaser Cell 8030 захранвана от TruDisk
3001, твърдотелен лазер с мощност 3kW.

info@lasesystems.bg
www.lasersystems.bg
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Налице са технически
несъответствия, които
се надяваме да бъдат
разрешени
инж. Момчил Рабаджийски, ръководител
лаборатория "Управление на процеси и
икономия на енергия" в Катедра
"Автоматизация на непрекъснатите
производства" към ТУ София, за изискванията
на Заповед 519 от 16 август 2012 г.
на Министерство на финансите
В края на месец март т. г. изтича
срокът за изпълнение на изискванията към техническите средства за
измерване и контрол на акцизни стоки, посочени в най-новото изменение
на Наредба № 3 със Заповед 519 от
16 август 2012 г. на Министерство
на финансите. Една от новостите,
регламентирани от този нормативен документ, е изискването моментните показания от средствата за
измерване и контрол да се предават
през равни интервали от време,
като горните гранични стойности
на тези интервали са предварително зададени. Освен това всички данни за измерените количества акцизни стоки от средствата за измерване и контрол да се предават към
Агенция Митници в транзакционен
режим (с изключение на точките за
контрол, за които митническите
органи са установили непрекъснат
процес на протичане на флуид). Друга промяна, определена от Заповед
519, касае изискванията към средствата за измерване, използвани при
получаването, производството и
складирането на акцизни стоки.
Вследствие на това, при част от
акцизните стоки, като например
алкохол и алкохолни напитки, се появява необходимост от измерване на
нови показатели.
Според експерти в бранша, налице са някои технически препятствия
пред изпълнението на изискванията
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на новите разпоредби. Още
по-обезпокоителен е фактът,
че срокът, регламентиран в
заповедта, е 31 март 2013
г, което е доста близък срок
за осъществяване на доставка на ново оборудване или извършване на сложни инженерингови задачи.
За повече информация доколко използваните досега измервателни
средства са в състояние да посрещнат новите изисквания, от какво
произтичат затрудненията на производителите и доставчиците на
измервателните устройства и изобщо възможно ли е да се спазят изискванията на Заповедта, се обърнахме към инж. Момчил Рабаджийски,
ръководител лаборатория „Управление на процеси и икономия на енергия“ в Катедра „Автоматизация на
непрекъснатите производства“ към
ТУ София, който е и представител
на една от инженеринговите компании, сключили договор за привеждане
на икономическите оператори в
съответствие със Заповед 519.
Инж. Рабаджийски, какви са актуалните изисквания към средствата за измерване на количествените и физикохимични
показатели на алкохол и алкохолни напитки и доколко те са
изпълними?

Съгласно приложенията на Заповед 519, разходомерите за алкохол и
алкохолни напитки трябва да измер-

ват и изпращат в Агенция Митници
няколко величини, които създават
проблеми. Първият проблем е свързан
с изискването за изпращане към Агенция Митници на показание на тотален брояч на обем литри, приравнени
към 20 оС, както и свързаните с това
показание стойности на тотализаторите в началото и края на транзакцията в литри при 20 оС и измереното количество за транзакция,
също приравнено към 20 оС. Повечето разходомери нямат вградена
тази функция на приравняване и това
налага използването на допълнителна изчислителна процедура в отделно устройство, което на всичко
отгоре трябва да бъде одобрен тип.
Не е ясно защо се появява необходимост от това приравняване в самите контролни точки след като се
измерва и температурата на алкохолните продукти и приравняването
към 20 оС може лесно да стане в
базите данни в сървърите на Агенция Митници.
Вторият проблем произтича от
изискването от разходомера да се
изпращат данни за алкохолното
съдържание на напитките към Агенция Митници. Няма разходомер, кой-
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то да измерва съдържание на алкохол. Необходимо е да се добави допълнително устройство, което директно да измерва алкохолното
съдържание в поток. Доколкото ми е
известно, за момента няма такова
устройство, което да е минало през
задължителната процедура за одобряване на типа при БИМ. Освен това
трябва да има поне една лаборатория, в която да може да се правят
първоначални и последващи проверки на устройството. Важно е също
да има налични повече такива одобрени устройства от различни производители, както и изпитателни
лаборатории, за да не се създава
монопол на пазара.
Друг проблемен момент е, че алкохоломерите се тарират само за
определен алкохолен разтвор - на
етилов алкохол и вода. Ако през тях
премине напитка, съдържаща различни добавки, като например джин,
мастика, мента, ликьори и т. н., проблемите с калибрирането на уреда
стават неимоверни. Защото определянето на алкохолния градус в такъв
случай може да се базира само на
емпирични таблици, които са валидни при определени условия. Възниква
и допълнително усложнение, когато
през един и същ уред се измерва ал-
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кохолното съдържание на различни
видове напитки последователно,
тъй като те биха имали различен
състав и алкохолен градус.
Затруднения предизвиква и условието за измерване на алкохолното
съдържание на всяка транзакция, приравнено към 20 оС. Това е сложна
задача в условия на непрекъсната
промяна на дебита, алкохолния градус и температурата на продукта
по време на транзакцията. И найлошото е, че на пазара към момента
изобщо няма такива устройства,
измерващи алкохолно съдържание в
поток на широка гама напитки и
едновременно с това определящи
средно алкохолно съдържание на
транзакция, приведено към 20 оС.
Наскоро участвахте в работна среща на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК),
представители на инженерните компании, които трябва да
обезпечат техническото изпълнение на заповедта, и ръководството на Агенция Митници. Какви решения се взеха за
преодоляване на създалата се
ситуация?

На срещата представители на
НЛВК изразиха своите опасения от
невъзможността да изпълнят изис-
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кванията на Заповед 519 поради
технически и логистични причини.
От своя страна, ръководството на
Агенция Митници декларира готовност за намиране на компромисен
вариант. След проведения конструктивен диалог се стигна до няколко
решения. На първо място, одобрените и работещи вече измервателни
уреди, които отговарят на досегашната наредба, няма да се подменят,
а само ще се надграждат с нови функционалности. Второ, веднага щом
се появи одобрен тип устройство
за измерване на алкохолно съдържание, Агенция Митници ще уведоми
НВЛК. Взето бе решение да се сформира работна група, в която да участват представители на Агенцията и НВЛК, както и специалисти,
участващи в изграждането на автоматизираната система в Агенция
Митници. Камарата ще излъчи производствено предприятие, в което
да се извърши пилотно изграждане
на система, удовлетворяваща последните изменения на Наредба 3.
След решаването на всички технически проблеми, работната група
ще изготви констативен протокол
и алгоритъм за изпълнение на Заповед 519 и съответните изменения
в Наредбата.
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Как универсалните входно/изходни модули
могат да ви помогнат да намалите разходите
за проектиране на система за управление и да
намалят времето за изпълнение на проекта?
Предизвикателствата пред
индустрията:
•Проектите стават все по-сложни
•Периодите за изпълнение на проектите все по-кратки
•Бюджетите все по-ограничени.

-Управление по HART протокол чрез
FDM (Filed Device Manager)
• Лесна софтуерна конфигурация
• Напълно резервирани
• Дистанционни входо/изходи към С300
универсален контролер (над 10 km)

(над 10 km)
• Възможност за локално и отдалечено
монтиране
• Разширен температурен обхват -40
to +70 0C

• Монтаж във взривообезопасени зони
Class 1-Division 2 / ATEX Zone 2
• TUV SIL1, 2 и 3 сертификат.

Ключови предимства и
ползи:

Universal Channel Technology
(UCT)
Нова концепция, приложена чрез
Experion Orion
•Универсални процесни и защитни входно/изходни модули
•Гъвкав маршалинг
-Намалява се или се премахва необходимостта от маршалинг
•Универсални системни шкафове
-Позволява стандартизация на кабинетите
-Всеки полеви сигнал може да бъде свързан към който и да е входно/изходен контур
-Значително редуциране на разходите за проектиране и времето за изпълнение.

Универсални процесни
входно/изходни модули
•Гъвкави входно/изходни модули с възможност за избор на типа точка
-32 универсални канала
-Всеки входо/изход може да бъде конфигуриран като DI, DO, AI & AO
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• Възможност за локално и отдалечено
монтиране
• Възможност за монтаж в стандартен шкаф или на DIN монтажна шина за стена
• Разширен температурен обхват -40
to +70 0C
• Монтаж във взриво обесопасени зони
Class 1-Division 2 / ATEX Zone 2.

Универсални входно/изходни
модули за защити и
блокировки
• Гъвкави входно/изходни модули с възможност за избор на типа точка
-32 универсални Канала
-Всеки входо/изход може да бъде конфигуриран като DI, DO, AI & AO
-Управление по HART протокол чрез
FDM (Filed Device Manager)
• Стандартна система за контрол и
визуализация на входо/изходите
• Лесна софтуерна конфигурация
• Напълно резервиран
• Ethernet връзка с SM (Safety Manager
- система за блокировки и защити)

• Дава възможност за стандартизиране на решенията
-Стандартни кабинети - по-кратко
изпълнение на проекта
• Адаптивност при възникнали промени на входно/изходните сигнали
-Подходящи за разпределени/ отдалечени входо/изходи
-Лесно и бързо преконфигуриране на
точка до нужния тип
• Значително опростяване при изпълнението на проекта
• Намаляване на резервните части
• Редуциране или намаляване на нуждите от:
-Различни входно/изходни модули и
IOTA-а
-Съединителни кутии, разпределителни шкафове, полева командна зала (не са необходими или са много помалко)
-Кабелни канали и кабелни трасета
• При разширение не изискват допълнителни многожилни кабели
• Опростено хардуерено проектиране
на входно/изходните връзки към полевия КИП.
• Редуциране на времето за системния
приемателен тест (FAT)
• Увеличаване на гъвкавостта.
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платена публикация

Магистърските програми на НБУ - шанс за
вълнуваща нова кариера в сферата
на вградени компютърни системи и
цифровите телекомуникационни мрежи
Индустрията на бъдещето налага възприемане на изцяло виртуализиран модел на производство. Повечето съществуващи и нововъзникващи индустрии ще изпитват потребност от висококвалифицирани
инженери, притежаващи широкоспектърни умения в областта на
цифровите системи и мрежи.
В Нов български университет
имаме опит в разработката и предлагането на съвременни магистърски учебни програми за квалификация и преквалификация на специалисти от бързо развиващи се сфери
на индустрията и услугите. Нашите специализации максимално добре
удовлетворяват ранообразни потребителски интереси. Новите магистърски програми по "Вградени
системи" и "Цифрови телекомуникационни мрежи" предоставят възможности за квалификация и прек-
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валификация на инженери и информатици, както и на специалисти,
бакалаври и магистри, от други области.
Избирайки този модел вие може
да учите и работите едновременно,
като учебният процес е приложно
насочен и изцяло уеб базиран. В този процес от особено значение е студентите и работодателите да избират и създават свой собствен индивидуален учебен план. Студентите могат да избират учебни курсове от ресурсен пул с голямо разнообразие на учебни дисциплини в акредитирани професионални направления. Така студентите получават
възможност да се обучават в своя
собствена учебна програма, която в
максимална степен да отговаря на
техните потребности.
Ние с удоволствие ще ви консултираме за възможните варианти и

март 2013

време за обучение, и ще изготвим с
вас подходящата за вашите нужди
персонално ориентирана магистърска учебна програма.
Гарантираме, че индивидуалният
подход, в зависимост от вашето образование и професионални интереси,
максимално добре ще задоволи личните ви потребности и тези на настоящия ви или бъдещ работодател.
Може да ни откриете на www.nbu.bg
и тел. 02 8110609, или изпратете запитване на
email: telecom@nbu.bg, ние незабавно ще се
свържем с вас.
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Атлас Техник сключи договор за
партньорство с фирма Afag
Отскоро Атлас Техник предлага на българския пазар изделия на швейцарската фирма
Компанията е производител на
захранващи и манипулиращи модули
с 57-годишна история. „Това е единственият производител, който гарантира 40 милиона производствени цикъла или 2 години безотказна работа. Тази гаранция се отнася преди
всичко до добре известните и приложени стотици хиляди пъти в бранша „червени модули“, чието производство започва в началото на 80-те
години. Те се основават на една стратегически премислена цялостна
стандартизирана модулна система.
Всички, произведени до днес от Afag
единици, са съвместими и се сглобяват с изключителна точност една с
друга посредством специална система центриращи втулки. Продуктовата палитра на Afag обхваща известните „червени модули“ за линейно и
въртеливо движение, хващачи, както
и електрически задвижваните модули за манипулиране, а също така и
пневматични и електрически линей-

ни портални оси. Освен това се предлага програмата „мини компактни
шейни“ – CS за най-прецизно приложение при монтажа, обработващата
и измервателната техника. Тези
модули се предлагат и за точното
ъглово позициониране и голяма конзолност при манипулаторите за подвеждане на заготовки и вземане на
готовите изделия“, заяви Александър
Попов, управител на Атлас Техник.
„Изделията на Afag се използват с
успех навсякъде, където е необходимо
да бъдат автоматизирани процесите
на манипулиране на отделните компоненти и на готовите изделия, където е необходимо да бъдат свързани с
гъвкав и интелигентен транспорт
отделните обработващи и монтажни машини и съоръжения, или където
е необходимо с помощта на унифицирани модулни единици да бъдат изградени цели обработващи и монтажни
системи. При това свободно могат
да се комбинират помежду си елект-

рически и пневматично задвижвани
въртящи и линейни единици и модули.
Решенията на Afag се прилагат
широко в машиностроенето и автомобилостроенето, електротехниката и електрониката, в т. ч. и при
т. нар. чисти производства, медицинската техника, фината механика, фармацията и други“, допълниха
от Атлас Техник.

ОКИН ФАСИЛИТИ БГ разширява
бизнеса си в производствения сектор
ОКИН ФАСИЛИТИ БГ, част от
чешката компания ОКИН ГРУП, планира разширяване на дейността си
в производствения сектор. Това
съобщи за сп. Инженеринг ревю регионалният мениджър г-н Петър
Кръстанов. Компанията е на българския пазар от края на 2008 г. Основният бизнес на дружеството е предлагане на комплексни услуги по поддръжка на сгради и съоръжения. Като
доставчик на интегриран фасилити
мениджмънт ОКИН ФАСИЛИТИ БГ
подпомага основния бизнес на своите клиенти, опериращи в различни
бизнес сектори.
„ Знанията и опитът, натрупани
в процеса на работа в Централна и
Източна Европа, ни помогнаха сравнително бързо да се наложим на местния пазар“, сподели г-н Кръстанов.
„ Компанията успя да ги моделира и
приложи спрямо локалните условия и
възприятия. Затова и смятаме, че
разширяването на сферите, в които
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работим, е логично продължение
на успеха. Производствените
предприятия са своеобразно предизвикателство, защото всяко
едно от тях притежава собствена специфика, собствен
метод за контрол на предлаганото качество на услугите и
това реално ни кара да се впишем в дадената среда и да станем неразделна част от производствения процес. Нещо повече, вече имаме сключени договори с
няколко големи предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост“, коментира регионалният мениджър на ОКИН ФАСИЛИТИ БГ.
„ Чрез аутсорсинг на всички второстепенни дейности към ОКИН
ФАСИЛИТИ БГ, клиентите на дружеството могат да очакват по-добро
качество, улеснена комуникация (един
контакт за всички услуги) и, не на
последно място, оптимизация на
всички оперативни разходи, които по

време на икономическа нестабилност е важно да бъдат сведени до
минимум“, категоричен е Петър
Кръстанов.
Основна цел на ОКИН ФАСИЛИТИ
БГ е оптимизацията на всички оперативни разходи чрез прилагане на
утвърдени похвати, които допринасят за по-ефективното извършване
на дейностите по поддръжка – техническа поддръжка, охранителни услуги, почистващи услуги, озеленяване, сметоизвозване и други.
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LEM открива производство в София
Швейцарската компания LEM, специализирана в производството на решения за измерване на електрически
параметри, ще открие производство в София. Очаква се то да стартира до октомври т. г. Компанията
възнамерява да инвестира 2 млн.
швейцарски франка (близо 1,63 млн.
евро) в новата мощност. Заводът
ще бъде разположен на площ от 4500
кв. м и първоначално ще бъдат наети
50 служители.
LEM има производства в Пекин
(Китай), Женева (Швейцария) и Мачида (Япония). Българският завод е част
от стратегията на компанията за
прехвърляне на производството от
Япония и Швейцария към страни с поевтина работна ръка. През следващите години производството в Япония
ще бъде значително намалено и ще
се концентрира върху местния пазар.
Производството в Швейцария също
ще се редуцира и ще бъде фокусирано върху иновативни измервателни
уреди с висока прецизност, предназначени за световния пазар.
„Направихме обстоен анализ на
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рисковете и възможностите за построяване на нов завод в различни страни, преди да изберем София. Значителна част от нашите продажби се реализират на западноевропейския пазар и България има идеалната възможност да го обслужва. Освен това,
страната се оказа привлекателна
инвестиционна дестинация заради
високото качество на работната
сила, добрата инфраструктура, устойчивата икономическа перспектива и стабилната валута. Откриването на новия завод в България ще бъде
от ключово значение за развитието
на LEM, тъй като ще осигури по-голям производствен капацитет, отговарящ на бъдещия растеж на компанията и по-добрата диверсификация
на нашата продуктова платформа.
Ние сме уверени, че LEM България ще
се превърне във втората най-голямата производствена мощност след
Китай само за няколко години“, заяви
специално за сп. Инженеринг ревю
Юлиус Ренк, главен финансов директор на LEM Holding.
"В България ще се произвеждат
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преобразуватели на ток и напрежение за широк спектър от приложения
на индустриалния пазар. Уверени сме,
че в завода в София нашите продукти ще се асемблират със същото
високо качество, както и в останалите ни производства. Планираме значителни инвестиции в обучение на
служителите и управление на качеството", допълни г-н Ренк.
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Интегрални
схеми с вградени
сензори
С

Стефан Куцаров

ензорите отдавна престанаха
да се използват само в индустриалните устройства и системи и навлязоха масово в заобикалящите ни
технически средства - от автомобилите до битовите и комуникационните устройства. По правило
техните сигнали се обработват от
интегрални схеми (ИС), а особено
ефективен начин за връзка помежду
им е вграждане на сензорите в тях.
Това е причината за бързото развитие през последните години на ИС с
вградени сензори, което е основно в
две направления – нови ИС от съществуващи типове с подобрени параметри и появата на нови видове ИС,
включително такива за измерване и
контрол на повече от една физична
величина. По принцип контролът се
състои в регистриране чрез подходящо логическо ниво на достигането
на определена стойност на следената физична величина.

ИС за измерване на
температура
Тъй като температурата е вероятно най-често измерваната физична величина, този тип е сред първите създадени ИС с вградени сензори.
Списание Инженеринг ревю им отдели подобаващо внимание още през
2009 г. със статията „Интегрални
сензори за температура“ в брой 5.
Затова тук ще бъдат описани само
новостите, появили се в областта
след 2009 г. Специфичната и важна
област на безконтактното измерване на температура бе разгледана в
статия със същото наименование в
брой 5/2011 г. на списанието.
Интегралните схеми могат да
бъдат разделени на 4 вида в зависимост от пропорционалната на тем-
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пературата изходна величина – постоянно напрежение, коефициент на
запълване на правоъгълни импулси,
двоично число и постоянен ток, като
принципът на действие на първите
три е описан в споменатата статия
от 2009 г. Трябва да се добави, че в
повечето съвременни ИС числото се
предава чрез някой от масово използваните интерфейси.
Общите основни параметри на
четирите вида са обхватът на измерваната температура (Specific
Range) SR, абсолютната грешка при
измерването (Temperature Accuracy)
TA, захранващото напрежение
(Supply Range) VS и консумираният
ток (Supply Current) IS. Трябва да се
има предвид, че ТА зависи от границите, в които се измерва температурата, като расте при тяхното
разширяване. Твърде често производителите дават няколко разновидности (Grade) на дадена ИС с различни
ТА. Работният температурен обхват (Operating Temperature Range)
OTR може да съвпада с SR или да е поширок. В последния случай в него ИС
запазва работоспособността си, но
не и параметрите си. Част от ИС
имат извод Shutdown за включването и изключването им, което се извършва чрез постоянно напрежение,
най-често с някои от стандартните
логически нива. В изключено състояние ИС консумира нищожен ток ISHDN.
Самият сензор може да представлява двойка подходящо свързани биполярни транзистори (Band-Gap Temperature Sensor), термистор, резистор от метал (Resistance Temperature Detector, RTD) или термодвойка., като понякога производителите
не отразяват това в каталога на ИС.
В интегралните схеми с изходна
величина постоянно напрежение то
теоретически зависи линейно от

температурата, но на практика има
отклонения от правата линия, които се дават от параметъра линейност (Linearity, Nonlinearity) Lin. Друг
специфичен параметър е чувствителността (Temperature Sensitivity,
Scale Factor, Temperature Coefficient)
TS, която показва с колко mV се променя изходното напрежение UOUT при
смяна на температурата с 1 °С. Положителната й стойност показва
нарастване на напрежението с температурата, а отрицателната –
неговото намаляване.
Примери за този тип ИС са
МСР9700 и МСР9701А на Microchip.
Първата има SR=-10/+125 °С, ТА=±1
°С, TS=19,5 mV/°C и VS=2,3-5,5 V, а
втората е с SR=-40/+150 °С, ТА=±2
°С, TS=19,5 mV/°C и VS=3,1-5,5V. И
двете схеми имат Lin=±0,5 °C, IS=6 µA,
OTR=-40/+150 °С и размери 2,9 x 1,3 x
0,95 mm. Малките стойности на IS
са практически задължителни, тъй
като значителен Is реално ще променя вътрешната температура на ИС
и, съответно, ще се увеличава ТА. За
втората ИС e в сила аналитичната
зависимост U OUT = -3,88.10 -6 T 2 0,0115T+1,8639 [V], където Т е измерваната температура.
При използването на ИС с изходна
величина постоянен ток е необходимо в изхода им да се свърже преобразувател ток-напрежение. Това усложнение е причина за сравнително малкото им разпространение, като типичен представител е ТМР17 на
Analog Devices с SR=-40÷+105 °C и
TS=1 µA/°С. В този обхват изходният ток се променя между 233 и 378
µA.
Последният вид са ИС с цифрово
измерване (Digital Temperature Sensor),
като изходната величина е двоично
число. Същността на действието
им e, че постоянното напрежение,
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Таблица 1. ИС на сензори за температура с изход двоично число.
S R , o C ; (TA , o C );
V S , V ; (I S , m A );
¹
Ì î ä åë
Ï ð î è çâ î ä è ò åë
[È í ò å ð ô å é ñ ]

MCP9801
ADM1021A
STCN75
STTS75
TM P006

Microchip
O N S e m ic o n d u c t o r
STMicroelectronics
STMicroelectronics
Texas Instruments

-55¸+125; (±3) [I2C/SMBus]
-55¸+125; (±1) [SMBus]
-55¸+125;(±0,5) [I2C/SMBus]
-55¸+125; (±0,5) [I2C/SMBus]
-40¸+125; (±1) [SMBus]

2 ,7 -5 ,5 ; (2 0 0 ); [0 ,1 ]
3-3,6; (130); [1]
2,7-5,5; (125); [1max]
2 ,7 -5 ,5 ; (7 5 )
2,2-5,5; (240); [0,5]

n , b it ; ( R e s , o C ) ; [ L R ]

t C O N V , m s ; (V O L , V )
[t R E S , s ]

9-12; (0,5-0,0625) [0,2°C/V] 30-240 (0,4max); [1,4]
8 [1 ]
115
9 (0 ,5 )
4 5 (0 ,5 m a x )
9-12 (0,5-0,0625)
4 5 -3 6 0 (0 ,4 m a x )
14; (0,03125)
240-4000 (0,15)

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

-55¸+125 (3x3x0,85)
-55¸+125 (4,89x3,9x1,24)
-55¸+125 (3x3x0,85)
-55¸+125 (3x3x0,85)
-55¸+125 (1,6x1,6x0,275)
Източник: Analog Devices

1
2
3
4
5

[I S H D N , m A ]

Източник: STMicroelectronics

Фиг. 1.

пропорционално на измерваната
температура, се превръща в число
от вграден АЦП и се записва в регистър. Съдържанието на последния
се извежда в последователен код
обикновено в съответствие с някои
от използваните интерфейси. Към
основните параметри на ИС с изход
напрежение тук се прибавят логическите нива на числото (обикновено се
дава само максималната стойност
VOL на лог. 0, тъй като лог. 1 e практически равна на VS), неговата разредност n, разделителната способност (Resolution) Res, която показва
каква промяна на температурата
води до смяна на числото с 1 и времето на преобразуване tconv на напрежението в число. Неговата стойност определя броя на измерванията
в секунда (Samples/sec). Например при
tCONV=125 ms те са 8. Някои производители дават и времето на реакция
(Response Time) tRES, което е от момента на скокообразна промяна на
температурата до установяване на
изходно число, съответстващо на
63% от новата й стойност. Полезно е да се добави, че 0 в старшия
разред на числото означава положителна температура, а 1 - отрицателна.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на ИС от разглеждания
вид, като тази в ред 1 позволява
избор на най-подходящата за конкретното приложение стойност на n
в указаните граници. Това обаче определя фиксирани стойности на tCONV
и Res в дадените граници. Предимство на ИС е възможността за работа под управлението на микроконтролер, като има адрес от 3-разредно число. В ред 2 са параметрите на
ИС, която чрез вграден мултиплексор
може да избира измерване на темпе-
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Фиг. 2

а

б

ратурата чрез собствения си сензор
или чрез външен такъв. Чрез интерфейса може да се задава долната и
горната граница на температурата,
при която на специален изход се получава лог. 0 като алармен сигнал.
Чрез два от входовете на ИС могат
да й се задават 9 различни адреса. С
8 адреса, задавани също чрез два
входа, е ИС в ред 3, а чрез интерфейса се програмира температурата,
при която се включва алармата (лог.
0 на специален изход). Подобно на ИС
от ред 1 и тази в ред 4 е с програмируема стойност на n и съответно на tCONV и Res, но има и програмиране на долната граница на температурата, при която се генерира
алармен сигнал. Представител на
нов тип ИС е дадената в ред 5, която е с вградена термодвойка и регистрира температурата чрез инфрачервеното излъчване на обектите,
т. е. без физически контакт с тях.
Eстеството на сензора определя
неговото малко изходно напрежение
(7 mV/°C), поради което след него в
ИС е вграден усилвател. Специфичен
параметър е максималният ъгъл от
90° от обекта към плоскостта на
ИС за осигуряване на правилно измерване. Параметърът tCONV може да
има 8 стойности в дадения обхват,
задавани чрез интерфейса. Чрез подходящо свързване на два извода на
ИС могат да й се задават 8 адреса.

ИС на акселерометри
Използват се за измерване на ускорението на обекти, към които са
прикрепени, с типични приложения в
роботи, навигационни устройства,

крачкомери, за регистриране на падане (Freefall Detection) на чувствителни устройства (HDD в лаптопи),
за измерване на наклон и ускорение
на обекти в мобилни телефони, електронни игри, въздушни възглавници
на автомобили и на много други.
Съществуват акселерометри с
една ос на чувствителност (One-Axe
Accelerometer), с две взаимно перпендикулярни оси (Two-Axes Accelerometer) и три взаимно перпендикулярни
оси (Three-Axes Accelerometer), като
терминът "ос на чувствителност"
означава, че при движение по нея се
получава максимален изходен сигнал.
Осите имат посока – при движение
по нея се отчита положително ускорение, а обратно на нея ускорението
е отрицателно. Прието е осите да
се означават с X, Y и Z, като посоката им се дава в техническата документация (един пример е на фиг. 1). В
зависимост от изходния сигнал съществуват две групи – аналогови и
цифрови акселерометри.
Принцип на действие. Два са основните принципа, като първият
използва пиезоелектричен кристал,
създаващ електрически заряд, пропорционален на ускорението, но той
е неподходящ за вграждане в ИС. За
монтаж в тях се използват MEMS
сензори с диференциален капацитет
(Micromachined Capacitive Sensing Cell,
g-Cell), чието действие е изяснено на
фиг. 2, представляваща една от
съществуващите структури. При
наличие на ускорение средният електрод се премества пропорционално
на стойността му (минималното
преместване, което може да се ре-
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Таблица 2. ИС на аналогови акселерометри.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

g F S , g ; (S , m V /g ) [f 3 d B , k H z ]

1
2
3
4
5

ADXL001-500 (îñ Õ)
A D X L 2 0 6 (î ñ è Õ , Y )
M M A 2 2 6 0 (î ñ Õ )
MMA1200 (îñ Z)
M M A 6 3 6 1 1 (î ñ è Õ , Y )

A n a lo g D e v ic e s
A n a lo g D e v ic e s
F r e e s c a le
F r e e s c a le
F r e e s c a le

± 5 0 0 (2 ,2 ) [3 2 ]
± 5 [0 ,0 0 0 5 -2 ,5 ]
±1,5 (1200) [0,05]
±281 (7,6) [0,4]
± 1 ,5 ; ± 6 ; (8 0 0 ; 2 0 6 ) [0 ,4 ]
± 1 ,5 ; ± 2 ; ± 4 ; ± 6 (8 0 0 ; 6 0 0 ;
300; 200) [0,35XY; 0,15Z]
± 2 ; (3 6 3 ) [f R E S = 2 k H z ]

6 MMA7260QT (îñè Õ,Y,Z)
7

LIS332AX (îñè Õ, Y, Z)

F r e e s c a le
STMicroelectronics

Източник: Analog Devices

Фиг. 3.

гистрира, е 20 pm) и капацитетите
между средния и двата странични
неподвижни електрода се променят.
Тази промяна се регистрира от електронен блок (минималната й възможна стойност е няколко десетки aF) и
се формира изходно напрежение, пропорционално на ускорението. Обикновено този тип ИС се наричат Micromachined Accelerometer.
Основни параметри. Обхватът
на ускорение (Acceleration Range) с
мерна единица земното ускорение g,
на който реално се дава само максималната стойност gFS, чувствителността (Sensitivity) S с измерение
mV/g, показваща стойността на изходното напрежение при ускорение
g и честотната характеристика
(Bandwidth Response) f3dB, която представлява максималната честота на
вибрациите, водеща до промяна на S
с 3 dB. Важно е да се има предвид и
зависимостта на S от честотата
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N L O U T , % ; (U Z E R O , V )
[S T R A N S , % ]

U O U T , V (C L , p F )

V S , V (I S , m A )

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

± 0 ,2 ; (0 ,5 V S ) [2 ]
± 0 ,2 ; (2 ,5 ) [± 1 ,5 ]
± 1 ; (2 ,5 ) [5 m a x ]
± 2 ; (2 ,5 )
± 1 ; (0 ,5 V S ) [± 5 ]

0,2¸VS-0,2 (1000)
0 ,2 -4 ,5
0,25¸VS-0,25 (100max)
0,25¸VS-0,25 (100max)
0 ,1 ¸ V S -0 ,1

3 ,3 -5 (2 ,5 )
4 ,7 5 -5 ,2 5 (0 ,7 )
4 ,7 5 -5 ,2 5 (2 ,2 )
4 ,7 5 -5 ,2 5 (3 -6 )
2 ,2 -3 ,6 (0 ,4 )

-40¸+125 (5x5x1,98)
-40¸+175 (13x8x2)
-40¸+105 (10,5x7,6x3,55)
-40¸+125 (10,5x7,6x3,55)
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 3 x 1 )

± 1 ; (0 ,5 V S ) [± 5 m a x ]

0 ,2 5 ¸ V S -0 ,2 5

2 ,2 -3 ,6 (0 ,5 )

-40¸+105 (6x6x1,45)

± 0 ,5 ; (1 ,2 5 ) [± 2 ]

(2 0 0 0 )

2,16-3,6 (0,3)

-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 0 ,7 8 5 )

(фиг. 3), която не винаги се дава в
каталозите. От нея се вижда резонансната честота (Resonant Frequency) fRES, каквато има всяка механична
система. Коректното използване на
ИС изисква f3dB да е тази, при която
S нараства с 3 dB (в случая около 13
kHz). Много производители дават
f3dB над fRES, при която S намалява с
3 dB (в случая около 32 kHz).Това означава сериозна грешка на измерването при честоти около fRES. Изходното напрежение на идеалния акселерометър е линейна функция на ускорението, докато максималното
отклонение от нея при реалните прибори е параметърът нелинейност
(Nonlinearity) NLOUT в проценти от gFS.
Както при всички ИС параметри са
и VS, IS, работният температурен
обхват и размерите. Добре е да се
има предвид, че всички акселерометри имат вграден блок за самодиагностика (Self Testing) за проверка на
функционирането им.
ИС на аналогови акселерометри.
Тяхната изходна величина е напрежение UOUT, пропорционално на ускорението, като моделите с 2 и 3 оси
имат отделен изход за всяка ос. Специфични параметри са границите
(Output Swing) на UOUT, изходното
напрежение при неподвижен акселерометър (Zero-g Output) UZERO, и максималният капацитет в изходите
(Capacitive Load Drive) CL за запазване
на нормалното действие. Също специфичен параметър е напречната

чувствителност (Transversal Sensitivity) STRANS, която дава стойността на
изходното напрежение при ускорение
по някоя от другите оси като процент от това по основната ос.
В табл. 2 са дадени основните
параметри на няколко типични аналогови акселерометри. Стойността
на f3dB на този в ред 2 се избира чрез
кондензатори, свързани в изходите
на осите. Акселерометърът в ред 5
има цифров вход, чрез лог. 0 и лог. 1,
на който се задава една от стойностите на gFS и S. Подобен е този в
ред 6, но чрез двуразредно число се
избират 4 стойности на двете величини.
ИС на цифрови акселерометри.
Тяхната изходна величина е двоично
число с разредност n и напрежения
на лог. 0 и лог. 1 съответно VOL и
VOH. То е правопропорционално на
измерваното ускорение. Независимо
от това с колко оси е акселерометърът, числата се появяват в
последователен код на единствения
изход, който обикновено отговаря на
изискванията на един или два от
масово използваните интерфейси.
Освен това част от акселерометрите имат и аналогови изходи с напрежение, пропорционално на ускорението по съответната ос. Мерната
единица на S е g/digit или LSB/g и
показва какво ускорение променя числото с 1. В табл. 3 са дадени основните параметри на няколко ИС на
цифрови акселерометри, като жела-
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Таблица 3. ИС на цифрови акселерометри.
¹

Ì î ä åë

1 M M A 6 2 5 5 E G (î ñ è Õ , Y )

g F S , g ; (S , g /d ig it )
[f3 d B , k H z ]

F r e e s c a le

±50; (0,1024) [0,4]

± 1 ; ( ± 4 ) [S P I ]

±125; (4,096) [0,18]
±2,3; ±9,2; (0,018; 0,072);
[5 0 ; 2 0 0 ]
±2; ±4; ±8; ±16 (0,001; 0,002;
0,004; 0,012); [0,025]

± 2 ; ( ± 5 ) [Í å ]

2

MMA2612KW (îñ Õ)

F r e e s c a le

3

LIS33DE (îñè Õ, Y, Z)

STMicroelectronics

4

LIS3DH (îñè Õ, Y, Z)

STMicroelectronics

на стойност на gFS на този в ред 3
се избира чрез едноразредно двоично число, а f3dB зависи от скоростта
на изходните данни (тя е 100 или 400
bps). Подобен е изборът на четирите стойности на gFS на ИС в ред 4,
но с двуразредно число.

ИС на сензори за налягане
Служат за измерване на налягането на въздуха, като основната мерна
единица е паскал (Ра). Освен нея се
ползват и мерните единици бар (1bar
= 100kPa) и psi, като 1psi » 6895 Pa.
Практически всички сензори за налягане използват пиезорезистори под
формата на тънка мембрана, изработена чрез MEMS или подобна технология, под която има кухина със сух
въздух. При промяна на налягането на
въздуха, който достига до мембраната през малък отвор или тръбичка в
корпуса, мембраната се огъва, съпротивлението й се променя и тъй като
е свързана в Уитстонов мост, неговото изходно напрежение също се
изменя. То се усилва от малошумящ
усилвател за получаване на изходното напрежение на аналоговите сензори. Най-малката стойност на последното (Minimum Pressure Offset,
Lower Output Clipping Limit) Uoff съответства на минималното измервано
налягане, а най-голямата (Full Scale
Output) UFSO – на най-голямото наляга-
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N L O U T ,% ; ( S T R A N S ,% )
V S ,V ; ( I S ,m A )
Ð àá . ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
n ,b i t s ; ( V O L ,V ) [ V O H ,V ]
[È í ò å ð ô å é ñ ]
[À íàëîãîâ è èçõîäè]
(ð à ç ì å ð è , m m )

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

[I 2 C / S P I ]
[I 2 C / S P I ]

10; (0,4max)
[3 ,2 5 m in ]
10; (0,1) [VS-0,1]
8 ; (0 ,1 V S m a x )
[0 ,9 V S m in ]
16; (0,1VSmax)
[0 ,9 V S m in ]

не. Разликата UFSO - Uoff е обхватът
на изходното напрежение (Full Scale
Span) VFSS и на него му съответства
обхватът на измерване на налягането (Pressure Range) РОР с минимална и
максимална стойност. Както всеки
сензор, така и тези за налягане имат
грешка при измерването, чиято максимална стойност се дава с параметъра точност РА. Чувствителността (Pressure Sensitivity) PRES с мерна
единица mV/kPa показва с колко mV
се променя изходното напрежение при
изменение на налягането с 1 kPa.
Трябва да се има предвид, че съпротивлението на пиезорезисторите
зависи значително от температурата, което внася грешка в измерването. За нейното намаляване в някои ИС
има вграден и сензор за температура, чието показание се използва за
корекция на това от пиезокристала.
Такава ИС е дадената в ред 4 на табл.
4, като корекцията се осигурява чрез
вграден цифров сигнален процесор. В
други ИС (например тази в ред 3 на
таблицата) е осигурена компенсация
на влиянието на температурата.
Времето на реакция (Response Time)
tR е от момента на промяна на налягането до получаване на съответстващата му изходна величина. Всеки сензор може да издържа определено максимално налягане (Overpressure)
Pmax без опасност от повреда.

3 ,3 ± 5 % ; 5 ± 5 %
(9 ,5 m a x ); [Ä à ]
6 ,3 -3 0 ; (8 m a x ) [Í å ]

-40¸+105 (13x7,6x3,55)

2,16-3,6; (0,3) [Íå]

-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 0 ,7 8 5 )

1,71-3,6; (0,011); [Íå]

-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 0 ,7 8 5 )

-40¸+125 (6x6)

В цифровите сензори напрежението от усилвателя чрез АЦП се превръща в двоично число, подавано на
изхода на ИС, чрез блок в съответствие с някой от масово използваните интерфейси. Специфичен параметър е разредността n на числото, а мерната единица на чувствителността LSB/mbar показва колко
пъти се променя стойността на
младшия разред при изменение на
налягането с 1 mbar. Например тази
на сензора от ред 4 на табл. 4 показва промяна 4096 при 1 mbar, т. е. при
100 Ра, откъдето може да се пресметне, че смяна на младшия разред
с 1 настъпва при изменение на налягането с 100 Ра/4096=0,0244 Ра.
Обикновено сензорите за налягане се
произвеждат в серии, моделите в
които се различават по стойността на РОР и вида на корпуса. Например даденият в ред 3 на табл. 4 е
един от 45-те модела на серия. Освен това твърде често сензор с дадени параметри се предлага в няколко корпуса.

ИС на сензори за
влажност
Предназначени са да измерват
относителната влажност (Relative
Humidity) RH на въздуха. Последният
през отвор в корпуса на ИС достига
до диелектрик от специален по-
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Таблица 4. ИС на сензори за налягане.
¹

Ì î ä åë

1
2

BM P05
MPXA6115 A6U/T1

3

TruStability Ò150PA

4
5

SW415-2
LPS331AP

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

P O P , k Pa ; ( P A ) [ P R E S ]

B o s c h S e n s o rte c
30-110; (max±0,25kPa)
F r e e s c a le
15-115; (±1,5%VFSS) [45mV/kPa]
H o n e y w e ll
6-1000; (±0,25%VFSS)
Sensing & Control
Senso no r
0-2000; (±0,2%) [0,128]
STMicroelectronics 26-126; (±0,1mbar) [4096LSB/mbar]

глъщащ влагата полимер на кондензатор, чийто капацитет се оказва правопропорционален на RH. Следва електронен блок за превръщане на капацитета в постоянно
напрежение, което в аналоговите сензори е изходното
им напрежение UOUT. В цифровите сензори по познатия
начин се формира двоично число, което се получава в
последователен код на изхода в съответствие с някой
от използваните интерфейси.
Сред основните параметри са обхватът на влажността (Operating Humidity) OH, относителната грешка
(Accuracy) HA и времето на реакция (Response Time) tR,
което е от промяната на RH до установяване на 63% от
съответстващата й стойност на изходната величина.
Това време зависи от скоростта на движение на околния въздух и затова стойността му в каталозите се
дава при бавно движещ се въздух. Към тях трябва да се
прибави хистерезисът HY, който е разликата в показанията при дадена RH, когато до нея се достига при увеличаване и намаляване на влажността. Съществено е да
се има предвид, че температурата на въздуха оказва
сериозно влияние на измерванията и затова трябва нейната стойност да се отчита и да се правят съответните корекции в стойността на RH. В някои ИС това се

V o f f , V ; ( V F S O ,V )
[P m a x ]

0,2; (4,7) [400kPa]
0 ,0 2 5 V S ; (0 ,9 7 5 V S )
[1720kPa]
[6 0 0 ]
[2 0 b a r ]

V S ,V ( I S ,m A )

7 ,5 m a x [I 2 C ]
1

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

1 ,6 2 -3 ,6 (0 ,0 0 3 )
4 ,7 5 -5 ,2 5 (6 )

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 1 ,2 )
-40¸+125 (10,8x10,8x13,2)

1

3 -3 ,6 (1 ,6 )

-20¸+85 (10x7x5,44)

t R , m s ; ( n , b it )
[È í ò å ð ô å é ñ ]

(24) [I2C/SPI]

5
-40¸+125 (2,48x1,98x1,45)
1,71-3,6 (0,0055-0,03)
-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 1 )

прави чрез изчисление на RH в съответствие с изходното напрежение и температурата по формула, дадена в
документацията, а други имат вграден сензор за температура и това изчисление се реализира от специален
блок.
Типичен пример е ИС на аналогов сензор HIH-5030 на
Honeywell Sensing and Control, който има OH=0-100%,
HA=±3%, tR=5s и HY=2%. Изходното напрежение е свързано с RH чрез израза UOUT=(0,00636RH+0,1515)VS, където
VS е захранващото напрежение (номинална стойност 3
V). Поради зависимостта от температурата реалната
влажност е RHreal= (1,0546-0,00216T)RH, където Т е температурата в °С. Постояннотоковата консумация на ИС
е 0,2 mA.
Цифровите сензори обикновено измерват и температурата на въздуха, поради което се разглеждат в раздела „Комбинирани сензори“.
При ползването на този тип ИС трябва да се спазват някои специфични изисквания: да не се поставят в
среди с вредни газове, при опасност от кондензация да
се избират ИС, върху чийто корпус тя не може да се
получи (например това е разновидността HIH-5031 на
разгледаната ИС), при монтажа на ИС около тях да няма
хигроскопични материали, което ще доведе до допълнителна грешка при измерването.

ИС на сензори за светлина
Техният принцип на действие и основни параметри
бяха подробно разгледани в материала „Сензори за околна светлина“, публикуван в брой 1/2010 г. на списанието. Тук ще бъдат дадени само новостите, появили се
след 01.01.2010 г. Продължават да се произвеждат аналогови и цифрови разновидности, като изходната величина на първите в голяма част от случаите е постоянен
ток, пропорционален на осветеността (Illuminance) E на
сензора, измервана в lx. Особеност на вторите е, че
двоичното число, пропорционално на Е, обикновено се
получава в последователен код на единствения изход в
съответствие с интерфейса I2C.
В табл. 5 са дадени примери за аналогови сензори, като
IOUT e изходният им ток при определена E (обикновено
100 lx), а j е максималният ъгъл на падащата светлина
към прозорчето на ИС, при който нормалната работа е
възможна, но с намаляване на IOUT наполовина. Обхватът
на осветеността е Е, най-голямата стойност на IOUT се
получава при дължина на вълната lр на светлината, VDD
е постоянното захранващо напрежение и IDD е консумираният ток при дадена Е. Пример за ИС с изход напрежение е ISL76671 на Intersil, която има обхват 0,01-100 lx
и lp=550 nm при работен температурен обхват от -40
°С до +105 °С. Изходното напрежение е 1,85 V при 100
lx, а захранващото напрежение е 1,8-3 V при консумация
23 mA. Ъгълът j е със стойност ±50°.
Примери за цифрови сензори са дадени в табл. 6. С S
е отбелязана чувствителността с измерение Lux/LSB,
която показва колко lx промяна на осветеността води
до изменение на двоичното число с 1, а n е разреднос-
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тта на числото. Също специфичен
параметър е грешката при измерването ТЕ (Total Error), която отчита влиянието на всички блокове на
ИС.

Таблица 5. ИС за светлина с токов изход.
Ì î ä åë

Ï ðîèçâ îä è ò åë

IO U T , mA
ï ð è Å v , lx (j,o )

E ,l x ; ( l p , n m )
[I D A R K , m A ]

1

IS L 2 9 0 0 6

I n t e r s il

1,6 ïðè 100 (±40)

ROHM
V is h a y
V is h a y

57 ïðè 100
50 ïðè 100 (±60)
350 ïðè 100 (±20)

0,5-10000; (530);
[0 ,2 2 ]
(5 6 0 ); [0 ,2 ]
(570); [0,003]
(570); [0,003]

2 BH1620FVC
3 TEMT6000X01
4
TE PT5600

Сензори за магнитно поле
Основават се на ефекта на Хол и
принципът им на действие заедно с
основните разновидности са разгледани в статията „Интегрални схеми със сензори на Хол“ в брой 8/2009
г. на Инженеринг ревю. Работата на
голяма част от приборите, независимо от начина на действие и предназначението, се свежда до промяна
на изходното напрежение UOUT в зависимост от магнитната индукция
В на полето предвид, че последната
се измерва в тесла (Т) или гаус (G),
като връзката между двете е
1T=104G.
Пропорционални сензори (Radiometric Linear Hall Sensor, Magnetometer). Първата и по-малка група са
аналоговите сензори с изходна величина UOUT. Типичен пример е А1324
на Alegro MicroSystems, която при В=0
има UOUT=+2,5 V и то се променя с
S=5 mV/G (това е чувствителността) – увеличаването или намаляването му зависи от посоката на магнитното поле. Максималната стойност Bmax на В, която може да бъде
измерена, е ±440 G, а грешката на
измерването поради промяна на температурата е типично ±5%. Измерват се постоянни и променливи магнитни полета с максимална честота (Internal Bandwidth) 17 kHz. Друг
пример е SS39ET на Honeywell със
същото UOUT при В=0, S=1,4 mV/G,
Bmax=±1000 G и максимална грешка

¹

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Å , lx ; (S , L u x /L S B )
[n , b it]

ISL29001

ëåñíî è èíòóèòèâíî óïðàâëåíèå
áúðçî îáñëóæâàíå
ïðîñëåäèìîñò íà ïðîöåñèòå
åëåêòðîìàãíèòíà ïîìïà çà
ðåãóëèðàíå íèâîòî íà ïðèïîÿ
áåç çàãóáè îò øëàêà
ìèíèìàëíè ïðîèçâîäñòâåíè
ðàçõîäè
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2,4-5,5 (71 ïðè 100) -40¸+85 (1,6x1,6x0,6)
1 ,5 -6
-40¸+100 (4x2x1,05)
1 ,5 -6
-4 0 ¸ + 8 5 f 5 x 8 ,6

lp , n m ;
( T E ,% ) [ j ,o ]

V D D ,V ( I D D ,m A ï ð è
Ev,lx) [È íò åðô .]

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

I n t e r s il

0,15%/°С в температурен обхват
-40¸+100 °С. И двете ИС регистрират само магнитни полета перпендикулярни на повърхността на корпуса им.
Цифровият сензор MAG3110 на
Freescale Semiconductor реагира на
магнитни полета по 3 взаимно перпендикулярни оси, едната от които
е перпендикулярна на повърхността
му. Той е с обхват ±1 mT и S=0,1 mT/
LSB, т. е. за промяна на 15-разредното двоично число с 1 трябва изменение на В с 1mT. Работният температурен обхват е от -40 °С до +85 °С,
а изходното число се извежда чрез
интерфейса I2C. Компанията Micronas произвежда сензора HAL2833A с
16-разредно двоично число, чийто
обхват може да се програмира между ±20 и ±160 mT със стъпка 20 mT.
Например при обхват ±60 mT чув-

TOTECH

ÑÅËÅÊÒÈÂÍÀ ÑÏÎÉÊÀ ÂÚËÍÀ

1,8-3,3 (3,5 ïðè 100) -40¸+85 (2,1x2x0,75)

0,3-10000 [15]
5 4 0 [± 3 5 ;± 4 5 ] 2 ,5 -3 ,3 (2 8 0 ) [I 2 C ] -4 0 ¸ + 8 5 (2 ,1 x 2 x 0 ,7 5 )
0
,
0
0
1
9
8
0
0
0
;
(
0
,
0
0
1
9
;
2 IS L 2 9 0 3 3
I n t e r s il
(±10)
2 ,2 5 -3 ,6 3 ; (6 5 ) [I 2 C ] -4 0 ¸ + 8 5 (2 ,1 x 2 x 0 ,7 )
0,0075; 0,03; 0,12)
3 MAX44004 Maxim Integrated 0,03-65[51345] ; (0,03)
538; (±10)
1 ,7 -3 ,6 ; (5 ) [I 2 C ]
-40¸+105 (2x2x0,6)
0
,
0
4
5
1
8
8
0
0
0
;
1
,
7
3
,
6
;
4 M A X 4 4 0 0 9 M a x im I n t e g r a t e d
538; (±15)
-4 0 ¸ + 8 5 (2 x 2 x 0 ,6 )
(0 ,0 4 5 ) [2 2 ]
(0 ,6 5 ï ð è 9 0 )
ON
0,096-65535; (0,192)
2,4-3,6; (140)
5 NOA1312
5 5 0 ; (± 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (2 x 2 x 0 ,6 )
S e m ic o n d u c t o r
[16]
[I 2 C ]
0
,
2
3
1
0
0
0
0
0
;
(
0
,
2
5
)
2
,
4
3
,
6
(
1
2
0
ï
ð
è
-4 0 ¸ + 8 5
6 BH1715FVC
ROHM
560; (±15)
[16]
100); [I2C]
(2 ,8 x 1 ,6 x 0 ,7 5 )
1

Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

ERSA

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

Таблица 6. ИС на цифрови сензори за светлина.
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ствителността е S = 120 mT/216 =
1,83 mT/LSB.
И двата типа сензори могат да
се използват не само за непосредствено измерване на В, но и на линейни премествания, на ъгъл на завъртане, на ток и други физични величини.
Магнитни сензорни ключове. В
съответствие с наименованието си
те са ИС, чието изходно напрежение
има определена стойност VОL при
магнитно поле под определена стойност BON (или BOP) и второ изходно
напрежение VOH при друга, по-малка
стойност BOFF (или BRP), като разликата BHYS=BON-BOFF е хистерезисът
на ключа. Двете напрежения чрез
допълнителна електронна схема или
реле служат за включване и изключване на товар. Еднополярните ключове са две разновидности. Първата

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
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Таблица 7. Магнитни сензорни ключове.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï

B O N , G ; (B O F F , G )
[f m a x , k H z ]

V O L , V (V O H , V )

V D D ,V ( I D D , m A )

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

1
2
3
4
5

A1220LLHLX-T
A1225LLTTR-T
SL353
SS551AT
H A L506A

Allegro Microsystems
Allegro Microsystems
Honeywell Sensing & Control
Honeywell Sensing & Control
Micronas

Åäíîïîëÿðåí (Ò2)
Åäíîïîëÿðåí (Ò2)
Äâóïîëÿðåí
Äâóïîëÿðåí
Åäíîïîëÿðåí (Ò1)

2 2 ; (-2 3 )
170-270; (170-270)
± 6 0 ; (± 4 5 )
± 8 5 ; (± 4 0 )
55; (35); [10]

0,185 (VDD)
0,175 (VDD)
0 ,1 1 (V D D -0 ,1 1 )
0 ,4 m a x (V D D )
0,13 (VDD)

3-24 (4max)
3,8-24 (3-6)
2 ,2 -5 ,5 (2 ,5 )
3-24 (4,5)
3,8-24 (3,2)

-40¸+150 (2,98x1,91x0,95)
-40¸+150 (4,47x2,57x1,45)
-4 0 ¸ + 8 5 (2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,2 )
-40¸+150 (2,9x1,6x1,2)
TJ=-40¸+170 (4,5x2,5x1,5)

(Unipolar Switching Sensor) условно
означена в табл. 7 с Т1, се задейства
само от единия полюс на магнита
(обикновено южния), а при втората
(означение Т2) с наименование Hall
Effect Latch трябва BON да има определена стойност от единия полюс, а
BOFF – същата или друга стойност
от другия полюс. Двуполярните ключове (Omnipolar Digital Hall Effect
Sensor) се задействат както разновидността Т1, но независимо с кой
полюс.
За безконтактно измерване на
обороти на зъбни колела (Gear Tooth
Sensor IC) се използва фактът, че при
преминаване на зъб покрай неподвижен постоянен магнит се получава
по-голяма В отколкото при преминаване на отвора между два зъба. Пример е ATS667LSG на Allegro
Microsystems, която изисква разстояние между зъба и магнита между 0,5
и 2,5 mm, при което В е над 70% от
максимално възможната стойност,
а при преминаване на отвор – до 30%
от максималната. Измерваните обороти са от 0 до 12 000, захранващото напрежение е 4-24 V при консумиран ток 7 mA.

Комбинирани сензорни ИС
Те измерват две или повече физични величини чрез вградените си сензори. Първият тип са за измерване
на влажност и температура
(Humidity and Temperature IC Sensor) с
типичен представител SHT21 на
Sensirion. Изходните сигнали и за
двете величини са двоично число (12
b за влажност и 14 b за температу-
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ра), като извеждането на данните
става чрез I2C интерфейс. Обхватът
на относителната влажност е 0100% с разделителна способност
0,04%, а на температурата - от -40
до +125 °С с разделителна способност 0,01 °С. От същия тип е Si7005
на Silicon Labs с аналогичен обхват
на влажността при грешка ±4,5%,
температурен обхват -40Ӟ+85 °С
при грешка ±0,5% и същите разредности на двоичните числа на двете
величини, както и използването на
I2C.
Друг тип са сензорите за следене
на околната светлина и наличието
на близки обекти (Proximity and Ambient Light Sensor), чието присъствие
се разпознава и по движенията им.
Съдържат инфрачервен светодиод,
чиято светлина се отразява от
близък обект и приема от инфрачервен фотодиод. Сред приложенията на
сензорите е включване подсветката
на дисплеи и автоматичното й регулиране. Изходните им величини се
предават чрез I2C. Така например
VCNL4000 на Vishay Semiconductor
измерва осветеност между 0,25 и
16000 lx, като я превръща в 16 b
двоично число, а наличието на обекти се разпознава на разстояние между 1 и 200 mm. При сензора NOA3301
на ON Semiconductor тези величини
са между 0,0125 и 52000 lx (21-битово число) и максимално разстояние до 106 mm.
Пример за комбинацията на магнитометър и акселерометър с действие в 3 взаимно перпендикулярни
оси е LSM303DLH на STMicroelectro-

nics с изходни величини 16 b двоични
числа, предавани чрез I2C. За ускорението обхватите са ±2 g, ±4 g и ±8
g, а за магнитното поле те са 7
между ±1,3 G и ±8,1 G, като и в двата случая изборът се прави програмно.
В ИС МАХ44006 на Maxim Integrated са вградени 6 сензора – за
трите основни цвята (RGB), за околната видима светлина, за инфрачервена светлина и за температура,
като данни от всеки от тях се преобразуват в 14 b двоично число и се
предават чрез I2C. Приложенията
включват TV приемници, компютърни устройства, индустриални системи. Подобна е интегралната схема
МАХ44005, но тя разполага допълнително и със сензор за присъствие.

Обработка на сигнали от
сензори
Независимо от все по-масовото
разпространение на описаните тук
ИС, самостоятелните сензори
продължават масово да се използват
и съответно да се свързват към
подходящи ИС за обработка на сигналите им. На последните бе посветен материалът „Обработка на сигнали от сензори“, публикуван в брой
3/2011 г. на сп. Инженеринг ревю.
След излизането й се появиха немалко нови ИС за обработка, сред които
могат да бъдат отбелязани
ZSC31150 на компанията ZMDI за
усилване и корекция на сигналите от
сензори, свързани с Уитстонов мост
и ZSSC3016 за обработка на диференциални сигнали.
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автоматизация

Най-интересните
проекти
за автоматизация
на 2012 г. - част II
Сп. Инженеринг ревю продължава прегледа на приключени през изминалата година проекти в областта на индустриалната автоматизация на водещи български инженерингови и търговски фирми. В първата част свои успешни проекти представиха фирмите Актив Сълушънс,
Алфа машинекс, ЕЛИА, Ехнатон, Йокогава България, ПЛ Контрол, Райзинг БМС, САТ, Сигма Русе, Симплекс и Шнайдер Електрик България. В
текущия брой предлагаме на вашето внимание още три интересни
проекта, които не успяхме да включим в миналия брой, представени по
азбучен ред на името на фирмата, предоставила информацията.
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Кибернетика и ко - Завод за
печатни платки на СЕТ, град
Русе
Система за пълна
автоматизация на инсталация
Lauffer Pressen Urke 125/200
СЕТ е най-големият производител на печатни платки в България.
Основна инсталация в предприяти-
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ето в гр. Русе е преса линията
Lauffer Pressen Urke 125/200. Към
края на 2011 г. се появяват недостатъци в регулирането на температурите на изпичане и тогава
ръководството на предприятието
започва да търси фирма, която да
реши проблемите в инсталацията
чрез въвеждане в работа на нова
система за пълна автоматизация.
Проектът завърши с успешна комплексна 72-часова проба на 27 юли
2012 г.
Кибернетика и ко бе избрана за
изпълнител след референции от
други нейни клиенти и предоставяне на пълна оферта, която бе
приета. В рамките на изпълнението на задачата се извърши: проектиране на системата за автоматизация; доставка, програмиране и монтаж на програмируем кон-
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ефекти за крайния клиент:
l реализира се цялостно и изключи-

тролер и табло за управление; функционални проби и обучение; въвеждане в работа след пълна 72-часова комплексна проба. При изграждането на системата за автоматизация беше инсталиран и нов
човеко-машинен интерфейс (HMI)
на базата на цветен операторски
touch панел.
В резултат на внедряването на
системата за автоматизация се
получиха следните положителни

телно точно регулиране на температурите в инсталацията, което
беше първоначалната причина за
инвестицията в нова система за
автоматизация;
l оптимизиран бе технологичният
процес по отношение на спестяването на енергия, като по идея на Кибернетика и ко се промени алгоритъмът за нагряване на елементите;
l улесни се изключително много
работата на операторите на технологичния процес чрез въвеждане
на пълна диагностика на всяко
възможно несъответствие на
състоянието на оборудването към
необходимите условия за изпълнение на технологичния процес;
l въведе се пълна отчетност на
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параметрите на технологичния
процес, които се записват за всеки
технологичен цикъл и се предоставят на технолозите за анализ и документиране;
l реализира се отдалечена поддръжка и възможност за промени в
технологичните програми чрез
WEB интерфейс.
В резултат на внедряването на
новата система за автоматизация
се намали драстично времето за
престой на инсталацията (на практика е сведено до нула), а спестяването на енергия е средно 10.5 kW
за работен час при 180-300 работни часа на месец.
Системата за автоматизация
се базира на програмируем контролер Siemens Simatic S7300 и операторски панел Siemens MP 277.
Броят на входно-изходните сигнали е 226. В обхвата на системата
са реализирани 15 регулиращи контура за температура и вакуум. Работата по проекта продължи помалко от 2 месеца, като реално-
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то спиране на производствената
инсталация бе за 3 дни. Преди изготвянето на офертата специалисти на Кибернетика и ко направиха проучване и частичен експеримент на място в завода. Клиентите от СЕТ останаха изключително доволни от резултатите, постигнати с внедряването на системата за автоматизация, както
и от кратките срокове за изпълнение.

ЛогиСофт - Фабрика за
шоколадови изделия на Крафт
Фуудс, гр.Своге
Модулна система за тотално
управление на фабрика за
производство на шоколад
През 2009 г. Крафт Фуудс решава да инвестира средства за превръщане на Фабриката за шоколадови изделия, гр. Своге в голям регионален производствен център.
Това е началото на един дълъг период на мащабни разширения и мо-

дернизация на цялата фабрика. В
тази връзка ЛогиСофт е избрана
като основен партньор в областта на системите за автоматизация.
На базата на големия опит, който фирмата бе натрупала дотогава и перспективите, които се отвориха пред нас , взехме решение
за усъвършенстване на разработените ни модули и изграждане на цялостна параметрируема система
за управление на шоколадови фабрики.
През този дълъг 4–годишен цикъл,
следвайки плана на инвеститорите,
ЛогиСофт покриваше фабриката
със свои управляващи системи за изградените нови участъци и модернизираше старите. В края на 2012та този процес приключи в основни линии и се достигна до ниво на
тотално управление. Обхванати са
обекти с общо количество над
10 000 I/O сигнала.
Цялостното управление на фабриката се обхваща от следните ос-
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новни подсистеми:
l система за приемане и разпределение на суровини
l система за управление на производството на шоколадова маса и
пълнеж
l система за разпределение на шоколадова маса
l система за формоване на шоколад.
Всяка от изброените подсистеми е изградена на модулен принцип
както в хардуерно, така и в софтуерно отношение. Базира се на техника за автоматизация на фирмите SIEMENS и VIPA и има силно изразена децентрализирана структура.
В софтуерно отношение всяка
подсистема се конфигурира от
предварително разработени PLC/
SCADA модули. Голямо предимство е и изградената иновативна
система за автоматично конфигуриране на софтуера на базата
на структуроопределяща информация от крайния клиент. По този
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начин в рамките на часове може
да се конфигурира нова управляваща система без риск от софтуерни грешки.
Основни предимства на системата са високо качество; екстремно
кратки срокове за внедряване – реалното производство се стартира
веднага след приключване на електромонтажните дейности, без никакво време за софтуерни тестове; конкурентна цена и инвестиционна сигурност.
С финализирането на този проект ЛогиСофт се утвърди като
лидер в управлението на шоколадовото производство в региона. Една
от подсистемите бе внедрена и
във фабрика на Крафт Фуудс в Турция. Проектът бе спечелен в силна
конкуренция с големи местни фирми.
През 2012 г. ЛогиСофт получи
грамота от Siemens, направление
Индустриална автоматизация и
задвижващи технологии, за най-голям обем във вертикалните пазари

IA&DT в хранително-вкусовата индустрия за друг много голям наш текущ проект.
Нашите управляващи системи
на практика се издигнаха до нивото на най-добрите световни решения. Всичко това фирмата е постигнала благодарение на екипа
от висококвалифицирани специалисти с богат опит, които през
целия този период компетентно
се справяха с предизвикателствата при внедряване на системите
ни при реални производствени условия във фабриката. Незаменима
бе помощта на специалистите на
Крафт Фуудс, с които бе обсъждана цялостната стратегия и бяха
преодолявани всички текущи препятствия.
Духът на ЛогиСофт, ароматът
на самочувствие, спокойствие и
качество е достигнал вероятно до
всеки един жител на Земята чрез
нашите невидими съставки в милиардите произведени под наш
контрол шоколади и бонбони.
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Флекстроник Инженеринг завод на "Брамак Покривни
Системи", с. Столник
Реконструкция и модернизация
на част от технологична линия
за производство на керемиди
Съгласно техническото задание
на възложителя изцяло бе подновена системата за управление на
част от технологичната линия, на
която се извършва формоването на
керемидите върху метални подложки. Тази технологична линия включва следните основни елементи:
l Транспортиране, почистване и
омазняване на металните подложки;
l Управление на ниво на бетон в
бункер;
l Пресоване на бетон върху металните подложки;
l Отрязване и формоване на керемидите;
l Прехвърляне на формованите керемиди за по-нататъшна обработка;
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l Отвеждане и рециклиране на

отпадъка от бетона;
l Управление на някои други елементи – аспирация, обдухване, поддържане на нива и налягания;
l Комуникация с другите системи
в завода.
Съгласно техническото задание
системата за управление се изгражда от контролер и операторски панел на фирма Siemens, а управлението на двигателите се осъществява с инвертори ATV312 на фирма
Schneider Еlectric. Релейно-контакторната апаратура е от Schrack
Technik, a уредите за визуализация
тока на моторите са заменени с
процес индикатори Flextronic.
Използван е компактният контролер Siemens S7-CPU 314C 2PN/DP
с допълнителни сигнални модулни.
Операторският интерфейс е реализиран с 6“ цветен touch панел на
Siemens KTP 600 Basic color PN, на
който са изобразени всички елементи на системата и тяхното състо-

яние. Панелът дава възможност за
задаване на параметрите на системата и визуализация на аварийни
състояния. Целият интерфейс е
реализиран на български език.
Основен проблем при реализацията на системата бе синхронизацията между положението на подложката с формован върху нея бетон и
управлението на ножовете, оформящи ръбовете на керемидата. Изискванията бяха за осигуряване на максимална точност, с допустима
грешка от 1 ms. С контролера S7CPU 314C 2PN/DP беше постигната гарантирана точност от 0.5 ms
чрез използване на таймерни и хардуерни прекъсвания. Системата за
управление е реализирана в среда на
Step 7/WinCC flexible, като програмното осигуряване е написано изцяло на език SCL.
Системата за сигурност е реализирана с програмируем Safety
Controller PNOZ m1p и Safety сензори на фирмата Pilz.
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MELSERVO MR-J4 - по-висока
безопасност, продуктивност
и енергийна ефективност
След лансирането на новата гама MELSERVO MR-J4 и
съответните модули за позициониране, motion модули
и системи за motion контрол с висока прецизност,
Mitsubishi Electric предлага и сервоусилвател, който ще
позволи на производителите на машини и на крайните
клиенти да подобрят безопасността и продуктивността на производствения процес, като същевременно гарантира улеснено пускане в експлоатация и употреба. MR-J4, наследник на изпитаната и доказала се серия сервоусилватели MELSERVO J3, предлага високи показатели за редица приложения, осигурявайки разширена функционалност и подобрена производителност.
MELSERVO MR-J4 на Mitsubishi Electric е особено подходящ за пакетиращи машини, сортировъчни машини и
конвейерни приложения.

Mitsubishi Electric интегрира множество нови интуитивни функции в новата си серия
сервоусилватели с цел
минимизиране на времето за разработка на
оптимална електронномеханична система.
Системата прави самонастройки с "онлайн автотунинг" и автоматични "вибро филтри". Потребителят може да
използва тези функции както при пуск в експлоатация, така и в работен режим, като се спестява значително време от сложни довършителни
настройки. Сервоусилвателите са снабдени с функция "диагностика на експлоатационния живот",
която следи текущото състояние на инсталираните компоненти, например кондензаторни батерии и релета. Потребителят получава и алармени съобщения при влошаване на работния режим,
като по този начин се пести ценно време от престой и поддръжка. MELSERVO MR-J4 надхвърля настоящите изисквания за надеждна и безопасна работа, като предлага модулна архитектура с двуканален резервиран STO вход (Safe Torque Off) стандартно при всички модели MR-J4. С добавянето на
опционален модул може да се постигне и SS1 (Safe
Stop) вход в съответствие с EN61800-5-2. Така системата отговаря и на нормите SIL2 (EN62061) и
PLd (EN13849-1). Когато MR-J4-B сервоусилватели
и motion контролери на Mitsubishi Electric се използват съвместно, може да се отговори и на норми
за безопасност като SS2, SOS, SLS, SBC и SSM. Та-
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ка се постига изключителна гъвкавост в себестойността на системата спрямо нужното ниво на
сигурност. Към един сервоусилвател MELSERVO
MR-J4 могат да се включат повече и по-разнообразни серводвигатели спрямо предишната серия
ротационни (ъглови), линейни и дори "direct-drive".
Сервоусилвателите са снабдени стандартно с 22битови абсолютни енкодери, позволяващи резолюция от повече от 4 милиона импулса на оборот
(revolution). Резултатът е отлична ъглова прецизност и оптимално позициониране. Освен MR-J4-A
(аналогов/дигитален/импулсен контрол) и MR-J3B (SSCNET III/H motion мрежа), гаматa MELSERVO
J4 на Mitsubishi Electric включва и две допълнителни версии за контрол по две и по три оси, които се
предлагат за първи път. Сервоусилвателите за две
и три оси (MR-J4W2B и MR-J4W3B) предлагат много по-голяма компактност и ефективност от два
или три отделни усилвателя. Двигателите от гамите HG-KR/MR се предлагат за най-ниската
мощност от 50 до 750 W. Максималният въртящ
момент е от 0.48 до 7.2 Nm, с максимална скорост
от 6000 об/мин. Гамата HG-SR покрива средните
мощности от 0.5 до 7 kW с максимален момент
от 100 Nm. Всички двигатели са със степен на защита IP65 или IP67 (от прах и вода) и са подходящи за употреба в тежки индустриални условия.
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електроапаратура

Земно
съпротивление
и съпротивление
на заземяване
Измервателни методи и уреди за измерване

З

аземяването се използва още
от създаването на първите електрически инсталации, като представлява осигуряване по подходящ начин
на електрическа връзка към земята
на металните части на уредите
(включително на металните стълбове на електропреносната мрежа),
които при нормална работа не са
свързани към електрическо напрежение. Основната цел на поставянето
му е при допир по независимо каква
причина на проводник под напрежение към замасена част да протече
ток към земята и съответният
предпазител да изключи напрежението. В противен случай незамасената част остава под напрежение,
което създава опасност за хора и
животни при докосването й. Използваното у нас зануляване на електрическите уреди в действителност е
заземяване, тъй като нулевият проводник на мрежата е свързан към
земята на подходящо място (Earth
Grounding). При липса на заземяване
на трансформаторните подстанции
може да се получи значителна нестабилност на мрежовото напрежение.
Особено важно е доброто заземяване на ефективното действие на
мълниезащитните системи – при
попадение на мълния през заземяването може да протече ток до сто-
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тина kA, който при лошо негово изпълнение да предизвика пожар.
За компютрите, комуникационните устройства и множество съвременни електроуреди (например микровълнови печки, електролуминесцентни лампи и др.) заземяването има
втора, не по-малко важна роля. Поради естеството на своята работа
те създават електрически смущения, които при липса на заземяване
могат да повлияят на други подобни
устройства. Същото се отнася и за
попадане на електростатични заряди върху металните части.
За качественото заземяване еднакво важно значение има малкото
електрическо съпротивление на всички части на връзката към земята
(това е съпротивлението на заземяване) и електрическото съпротивление на почвата (земно съпротивление).

Земно съпротивление
Необходимост от измерване и
същност. Логичното основно изискване на системите за заземяване е
да имат минимално електрическо
съпротивление, което реално представлява сумата от съпротивлението на заземяване и земното съпротивление. Последното обаче има
важно значение и в две други области – геологията (например откриване на залежи от руда и определяне на

дебелината на скални пластове) и в
оценка на сигурността на подземни
метални тръбопроводи (намаляването на земното съпротивление е
предпоставка за по-бърза корозия).
Прието е да се работи със специфичното съпротивление (Soil Resistivity)
ρ, което е на куб със страна 1 m (мерна единица Ωm) или 1 cm (мерна единица Ωcm). Неговата стойност варира в широки граници (типично
между 2 Ωm и 10 kΩm, но на някои
скали достига 10 MΩm) в зависимост от вида на почвата, съдържанието на влага в нея, температурата й и съдържанието на вещества
със свойства на електролити (някои
минерали и соли). Например намаляването на относителната влажност от 10% на 2,5% води до понижаване 5 пъти на ρ, увеличаването
на температурата на почвата от
0 °С на 20 °С намалява ρ 2 пъти, а
нарастването на съдържанието на
соли от 0% на 1% предизвиква намаляване на ρ 20 пъти. Поради това при
измерване на ρ задължително трябва да се взима предвид моментното
състояние на почвата.
Методи за измерване. Най-масово разпространен е методът на Венер (Wenner), тъй като чрез него найточно се определя ρ на земята. При
него се използват 4 еднакви кръгли
електрода (измерителни пръти), които се разполагат в права линия на
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Фиг. 1.

едната страна на участъка, чието r
трябва да се измери. Разстоянието
А между тях (фиг. 1а) е равно на
дълбочината, до която трябва да се
измери ρ, като се препоръчва А да
започва от 2,5 cm без горна граница,
а всяка следваща стойност е около
1,5 пъти по-голяма от предната.
Използваните електроди най-често
са с дължина 2,5-3 m. Според някои
производители на измервателно оборудване електродите се забиват на
дълбочина не по-голяма от 0,1 А за
двата крайни и 0,3 А за средните.
При еднаква дълбочина на четирите
електрода (което се препоръчва)
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стойността на ρ се изчислява по
формула, давана в каталозите на
оммерите. Според други производители дълбочината трябва да е не поголяма от 0,05 А за всички електроди и затова е най-добре дълбочината да се избира в зависимост от
указанията в каталога на използвания за измерване уред.
Първоначално електродите се
поставят на едната страна на участъка, чието ρ ще се измерва (положение 1 на фиг. 1б), между двата
външни електрода от оммера се
подава неизменен ток с формата на
двуполярни правоъгълни импулси (буксите за свързването им обикновено
се означават с С1 и С2) и с него се
измерва напрежението между двата
вътрешни електрода (свързват се
между буксите Р1 и Р2). Изборът на
високочестотен или нискочестотен
оммер (това определя честотата на
подавания ток) зависи от А - при
негови стойности до около 30 метра се препоръчват високочестотните. В резултат на свързването оммерът измерва съпротивление R1 .
След това електродите се поставят по същия начин на съседната
перпендикулярна страна на участъка
(2 на фиг. 1б) и се измерва съпротивление R2 . Провеждат се още три
аналогични измервания с разположение на електродите 3, 4 и 5 на фиг.
1б, като се получават съпротивления R3, R4 и R5. При дълбочина на електродите до 0,05 А се изчислява
ρ[Ωcm] = 2πA[cm] x R[Ω], където R е
средноаритметичната стойност на

петте измерени съпротивления. Понякога за простота се правят само
измервания 1, 2 и 5, но резултатът
за ρ е малко по-неточен.
В случай че измерването на ρ е с
цел реализиране на най-простото
заземяване с един кръгъл електрод,
дължината му и дълбочината на забиване в почвата се определят от
номограми, предоставяни от производителя на измервателното оборудване. Твърде често обаче се получава много дълъг електрод, който
трябва да бъде забит на голяма
дълбочина. За избягване на това неудобство могат да се поставят няколко електрода с обща дължина,
равна на изчислената, и разстояние
помежду им два пъти по-голямо от
тяхната дължина. Това обаче не дава
автоматически стойността на желаното съпротивление на заземяване r, а по-голяма от нея. В много каталози на заземителни системи или
в съответните приложни примери
(Application Notes) към тях се дават
подробности как да се постигне избраното ρ, което обикновено става
чрез поставяне на един допълнителен електрод.
Както всяко измерване и описаното е свързано с грешки поради
външни фактори. За намаляването
им преди всичко трябва да се измерва r точно на участъка, където ще
се постави заземлението. Две са
основните причини за грешки - попадането на смущения във входовете
на оммера и наличието на метални
предмети (обикновено водопроводни
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Източник: Metrel

Фиг. 2.

а
Фиг. 3.

тръби) в земята. За реално избягване на тяхното влияние трябва линията, по която са разположени електродите, да е успоредна на тръбите
и на разстояние от тях не по-малко
от А.
Обикновено производителите на
специализирани оммери дават в упъ-
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Източник: NEEC

тванията им за работа начина на
свързване на електродите, един пример за което е показан на фиг. 2.
Недостатък на метода на Венер
е значителното време и усилия за
извършването на измерванията,
свързани с 3- и 5-кратното преместване на четирите електрода. При

метода на Шлумбергер (Schlumberger) броят на преместванията е помалък, тъй като за измерването на
ρ на даден участък се налага само
едно преместване на двата вътрешни електрода на 4 или 5 премествания на външните електроди. Поради
това той се предпочита, когато
трябва да се измерва ρ на няколко
различни дълбочини в земята.
На фиг. 3а е дадено свързването
на четирите електрода, които отново са разположени на една линия,
но на различни разстояния. И в случая между външните електроди се
пропуска неизменен ток и се измерва напрежението между вътрешните, като стойността на специфичното съпротивление на земята е
ρ=0,5 πL2 R/l, където R е измереното
с оммера съпротивление, а L и l се
виждат от фиг. 3а.
При затруднения от използването
на описаните два метода може да
се използва по-простият метод на
трите електрода (Driven Rod Method,
Three Probe Method, Three Pin Method)
с разположение на електродите също
по права линия, но с разстояния между тях и свързване, дадени на фиг. 3б.
Специфичното съпротивление на участъка е ρ=2 πlR/(ln(8l/d)), където l е
дължината на левия електрод, намираща се в земята, а d се вижда от
фиг. 3б.
Уреди за измерване (Soil Resistivity
Tester). Масово използваното им наименование е заземителни тестери,
като те представляват специализирани оммери, които трябва да оси-
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гуряват описаните методи за измерване, т. е. да определят съпротивлението на даден участък от земята
между два измервателни електрода.
Освен създаваният от самия прибор
измервателен ток (в границите от
няколко десети от mA до няколко mA)
в земята текат много други токове
– например поради заземените метални стълбове на електроразпределителните мрежи средно и високо
напрежение, заземените трансформаторни подстанции, тези за захранване на трамваи, тролеи и електрифицирани железопътни трасета, на
всякакви стационарни радиопредаватели и много други. Всички те създават сериозни смущения на входа на
тестера за измерване на напрежението, които трябва практически да
бъдат отстранени. Това налага поставянето в прибора на съответните блокове за филтриране, както и
внимателен избор на подходящ прибор в зависимост от мястото, където ще се провеждат измерванията.
Споменатите високочестотни
оммери се използват по-често, като
осигуряват честота на импулсите
типично 128 Hz или близки до нея
стойности, но задължително различни от мрежовата честота и нейните хармоници. По-голямото им приложение се дължи главно на по-ниската цена, независимо че токът им, от
своя страна, може да създава смущения. Последните реално не съществуват при нискочестотните оммери,
тъй като импулсите на тока им са с
честота между 0,5 Hz и 2 Hz. Резултатът от това е възможността за
измерване на ρ на големи участъци,
като разстоянието А между съседните електроди може да надхвърли
1 km. Цената им обаче е значително
по-висока.
Тестерите се захранват с галванични батерии или акумулатори,
като в последния случай често имат
вграден блок за зареждане и индикатор за наличното количество електричество в акумулатора. Обикновено могат да определят ρ по всеки от
трите описани метода и имат вграден блок за контрол на нивото на
смущенията – когато те превишат
определено ниво се получава алармен
сигнал за спиране на измерванията.
Съвременните тестери са с вградена памет (типичен обем няколко десетки КВ) за съхранение на данните
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обикновено от няколко стотици измервания, както и интерфейс за прехвърлянето им в компютър. Отчитането на измерваното съпротивление
е в цифров вид на дисплей, като обхватът типично е от около 0,1 Ω до
няколко десетки килоома и е разделен на няколко подобхвата. Съществуват и тестери, чийто обхват
започва от 0,01 Ω. Поради споменатите смущения грешките при измерването обикновено са по-големи от
тези на класическите оммери и мултимери – типичните стойности са
няколко процента плюс 2-6 цифри от
младшия разред на дисплея. Някои
модели имат възможност за избор
на няколко стойности на честотата на генерирания ток (например 94
Hz, 105 Hz, 111 Hz и 128 Hz) с цел
свеждане до минимум влиянието на
смущенията, който избор в немалко
тестери се прави автоматично.
За разширяване на приложенията,
към част от тестерите като опция
се предлагат токови клещи, позволяващи използването им като ампермер с обхват от части от mA до 12 А. Други позволяват и измерване
на променливо напрежение до няколко стотици волта, както и на честота между десетина Hz и няколко
стотици Hz. Към тестерите производителите обикновено предлагат
измервателни комплекти, съдържащи проводници с дължина няколко
десетки метра за свързване на електродите към прибора, евентуално
макари за навиването им, електроди (често наричани сонди) и дори (в
някои случаи) чук за набиването им в
земята.

Съпротивление на
заземяване
То представлява съпротивлението между заземяваната електрическа верига, уред или съоръжение и земята, което в идеален случай трябва да е нула и се означава с Re (Earth/
Ground Resistance, Earthing/Grounding
Resistance). Няма международно приети норми за неговата максимално
допустима стойност, но някои национални организации в САЩ я приемат
за 5 Ω, а други – за 25 Ω, като за
телекомуникационни съоръжения
обикновено се приема 5 Ω.
По своята същност Rе представлява последователно съединение на
съпротивлението на заземителния

проводник между съоръжението и
мястото му на връзка с елемента на
заземяване, съпротивлението на
тази връзка, съпротивлението на
самия елемент и съпротивлението
между елемента и земята. Последното практически винаги е най-голямо
и затова при определяне на Re понякога първите три се пренебрегват.
Това обаче не означава, че те са без
значение за безопасното функциониране на заземителната система,
тъй като в много практически случаи върху макар и малкото им съпротивление може да се получи опасно
голям пад на напрежение. Например
електродвигател се захранва с напрежение 1,5 kV, към което е свързан
с проводник със съпротивление 5 Ω,
а корпусът му е заземен с проводник
със съпротивление 10 W. Поради
повреда захранващият проводник се
допира до корпуса, при което през
заземителния проводник протича
ток 100 А и създава върху него напрежение 1 kV. Докосването в такъв
случай на заземения корпус би било
смъртоносно, т. е. заземителната
система не изпълнява функциите си.
Подобна опасност може да възникне
и при попадане на статично електричество върху корпуса, например
получено поради триенето на транспортна лента върху водещи метални валци. Тъй като максималният
безопасен за човека ток през тялото му е 30 mA, дори при значително
по-малки захранващи напрежения на
заземеното съоръжение трябва
съпротивлението на заземяване да е
достатъчно ниско.
Елементи за заземяване. Важността на заземяването и разностранните му приложения са причина за
съществуването на няколко вида елементи. Масово се използват метални пръти (често се наричат заземителен кол), независимо че първото им
приложение е дело на Бенджамин
Франклин в средата на 18-ти век.
Съвременните пръти са от неръждаема стомана, студено или горещо
поцинкована стомана (дебелина на
покритието около 80 микрона), стомана с медно покритие с дебелина 0,1
- 0,2 mm и сравнително рядко медни
(главно поради високата цена). Не се
използват алуминиеви пръти. Целта
на споменатите покрития не е за
намаляване на съпротивлението на
заземяване, а за предпазване на пръти-
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Източник:Fluke

б

Източник: E&S Grounding Solutions

Фиг. 4.

те от корозия, която силно увеличава Re. Полезно е да се
имат предвид някои недостатъци на медта като покритие – при забиване на пръта в земята част от покритието може да бъде остъргано, а освен това поради естеството на стоманата и медта се получава процес на електролиза при протичане на ток през заземлението.
На фиг. 4а е показан типичен прът заедно със заземителния проводник и пръстена за връзка. С прекъснати
линии е означена т.нар. сфера на влияние (Sphere of Influence)
на пръта, в която при протичане на ток през него се
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получава по-голям потенциал. Обемът на сферата е V=5,24
L3, където L е дължината на частта от пръта в земята.
Типичните стойности на последната са 1,5 – 3 m, като
е установено, че нейното удвояване намалява Re с около
40%. Диаметърът на прътите се определя основно от
гледна точка на тяхната здравина, обикновено е 15 – 20
mm, а удвояването му намалява Re едва с десетина процента. Трябва да се има предвид, че боядисването на
прътите, както и всякакви замърсявания по повърхността им преди поставянето в земята (например омазняване), значително увеличават Re. Стойността на последното нараства и при недобър контакт между пръта и земята, което е често срещано при забиване в скали.
Съществува съвременна разновидност на прътите, при
която те имат спираловидна форма (подобна на свредло),
осигуряваща значително по-добър контакт със земята,
особено в меки почви. Обикновено дължината им е до 1,5
m, а набиването им се прави с ударна бормашина.
Заземителните плочи (Grounding Plate) обикновено са
с размери не по-малки от 60x60 cm, като при медните
е достатъчна дебелина от около 1,5 mm, докато стоманените не трябва да са по-тънки от 5 mm. Поставят се
в земята хоризонтално на дълбочина не по-малка от 80
cm, като заземителният проводник се свързва в единия
от ъглите им. Основен недостатък на плочите е значително по-малката им сфера на влияние в сравнение с
прътите. Поради това при еднаква маса на двата вида
електроди Re с плочи е по-голямо.
Друг вид елемент за заземяване е меден прът, поставен в бетонова капсула (фиг.4б). Проводникът трябва да
е с дължина и диаметър не по-малко съответно от 6 m
и 5 mm, а дебелината на бетона да е поне 5 cm. Ползата
от бетона е рязкото подобряване на контакта със земята, като съпротивлението между нея и проводника е
само малко по-малко в сравнение с непосредственото
полагане на проводника в земята при използване на цимент с примеси от въглероден прах.
Хоризонталните железобетонни плочи, поставяни в
основата на някои постройки, също могат да служат като
заземителни елементи, но арматурата трябва да е с диаметър поне 12 mm и да има добра електрическа връзка
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Таблица 1
L, m
C, m
Таблица 2
d, m
1,2
D, m
30

Фиг. 5.

със заземяваното устройство. Класическото приложение на водопроводните тръби като елемент за заземяване продължава да се използва, но за да
бъде ефективно, трябва поне 3 m от
тръбата да е в контакт със земята,
а заземителният проводник да се
свързва към нея най-малко на 1,5 m
преди влизането й в сградата. Поради все по-масовото разпространение
на водопроводни тръби с предпазно
пластмасово покритие или изцяло от
пластмаса, тези елементи постепенно губят значение.
Структурата на един от най-добрите засега елементи за заземяване
е показана на фиг. 4в. В издълбан със
сонда отвор се поставя кух меден
цилиндър, пълен с хигроскопични естествени соли. Те поемат влагата
от въздуха и образуваният електролит непрекъснато изтича в почвата,
което е предпоставка за много малко Re. Медният цилиндър се предпазва от външни въздействия (промяна
на температурата и състава на
почвата и корозия) чрез силикатна
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1,8
22

2,4
24

1,8
38

2,4
42

3
27

3
48

3,6
30

3,6
51

глина, а експлоатационният срок на
елемента е 30-50 години, като за
разлика от всички други елементи
качеството на заземлението се подобрява с времето. Всички тези предимства обаче са за сметка на повисоката цена на подобна система.
Независимо от вида на елемента,
съвременните конструкции осигуряват достатъчно малко негово съпротивление, което може да бъде пренебрегнато спрямо останалите
съставки на R e. Съпротивлението
между елемента и почвата също
може да бъде направено пренебрежимо малко чрез доброто й уплътняване (трамбоване) и евентуално прибавяне в нея на специални смеси.
Необходимост на измерване на
Re. По принцип съпротивлението Re
може да бъде изчислено с помощта
на класическата формула Re=ρL/S,
където ρ е специфичното съпротивление на земята, L е дължината на
тоководещите части на заземителната система и S e напречното им
сечение. Още през 30-те години на
миналия век са създадени по-точни
формули в зависимост от вида на заземителните елементи, но на практика изчисленията се използват рядко, тъй като стойността на r зависи от много фактори, не може да
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5,4
35

4,2
57

4,8
60

6
36

5,4
63

9
42

6
66

12
96

бъде приета за константа и това е
причината практически Re да се определя само чрез измервания.
Методи за измерване. Класически и масово използван е триполюсният метод (Three-Terminal Test, Fall-ofPotential Method), който изисква две
забити в земята сонди на определено разстояние от заземлението. Найпростият случай на заземление с
един електрод е показан на фиг. 5.
Опорният електрод С се поставя на
разстояние D от заземлението в
съответствие с табл. 1, между двата се свързва източник на напрежение U и с ампермер се измерва протичащия ток I. На разстояние 0,62
D от заземителния електрод по правата линия между него и С се поставя измервателен електрод Р и с волтмер се определя напрежението UP
между него и заземителния електрод, при което търсеното съпротивление на заземяване е Rе=UP/I.
Когато заземлението е от два
еднакви електрода, разстоянието D
се увеличава с около 20%, докато при
заземление повече електроди, разположени по стените на квадрат, разстоянието D зависи от диагонала d
на квадрата и се дава в табличен
вид. Няколко примера могат да бъдат
намерени в табл. 2.
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Има случаи, когато около заземителния електрод има бетонни плочи, в които не е възможно да се забият електродите Р и С. Те могат да
бъдат заместени с метални решетки, поставени върху бетона и заляти с вода при спазване на разстоянията D и 0,62 D.
Съвременна разновидност е селективният метод, при който измерването се провежда при същото разположение на електродите, но съоръжението, чието Re се измерва, остава в работещо състояние. Токът
през заземителния електрод се измерва чрез токова сонда и тъй като
е променлив, реално се определя импедансът на заземлението при мрежовата честота.
Двуполюсният метод (Dead Earth
Method) може да се използва, когато
на достатъчно разстояние от заземителния електрод (D > 3L) има водопроводна инсталация със значителен брой неизолирани тръби. В такъв
случай между заземителния електрод и инсталацията се подава напрежение U, измерва се протичащият
ток I и Re=U/I.
Един от новите методи (Clamp-on
Ground Resistance Measurement, Induced Frequency Testing) се прилага главно в електроразпределителни мрежи,
където металните стълбове са заземени (фиг. 6). На заземителния проводник на един от стълбовете чрез
специален трансформатор (често
оформен като токови клещи) се подава напрежение Е с честота 1,7 kHz
или 2,4 kHz и чрез токов трансформатор (също оформен като клещи)
се измерва протичащият ток I, като
разстоянието между двата прибора
трябва да е не по-малко от 1,2 m.
Тъй като съпротивлението на заземление на стълба Rx е много по-голямо
от това на успоредно свързаните R1Rn съпротивления на останалите
стълбове, всяко с практически същата стойност, то отношението E/I
е равно на Rx. Реално така се измерва и съпротивлението на единично
заземление (Stackless Measurement,
Contactless Earthing Resistance Measurement), което понякога се приема
за отделен метод. Един от примерите за приложение е измерването на
Re на металните шкафове на трансформатори. При еднакви съпротивления на заземяване на стълбовете
(както би трябвало да бъде) през за-
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земителния проводник на всеки от
тях протича ток I/n. По-малка от
тази стойност при измерването му
означава увеличено съпротивление
на заземяване на съответния стълб.
За избягване на влиянието на смущенията трябва в токовите клещи за
измерване на I да има теснолентов
филтър със средна честота, равна на
индуцираната от трансформатора.
Уреди за измерване. Същесвуват
тестери с аналогово и цифрово отчитане на Re, като в количествено
отношение вторите преобладават.
Обикновено всеки тестер може да
измерва Rе по два или три метода,
например двуполюсен и триполюсен.
Както при приборите за измерване
на земно съпротивление и тези се
захранват с галванични батерии или
акумулатори. Подаваното напрежение за измерване обикновено е 25 V
или 50 V, обхватът за измерване на
Re типично е 0,01 Ω - 2 kΩ, но има
прибори, в които той започва от 1
mΩ а в други достига 50 kΩ. Типичната грешка е 2-3%. Поради ползването на тестерите на открито те
са прахо- и влагоустойчиви в съответствие с IP54.
Специфичен и съществен параметър е максималната амплитуда
от връх до връх на шумовете, които
се потискат, с типична стойност
40 V. В зависимост от изпълняваните функции, параметрите и конструкцията теглото на тестерите се
движи от малко над 100 g до 5 kg. И
тук съществуват тестери, запаметяващи данните от няколко стотици измервания, като обикновено данните автоматично се номерират и
могат да се извличат от паметта,
като се изписват на дисплея. В част
от тестерите данните могат да се
прехвърлят в компютър, обикновено
чрез USB интерфейс.
В значителна част от тестерите като опции се предлагат токови клещи за измерване (типичен обхват от 1 mA до около 1 А) и такива за индуциране на променливо напрежение с честота от няколко
десетки Hz до няколко kHz (избира
се от работещия с уреда). За добиващия все по-голяма популярност
метод с токови клещи съществуват множество тестери с вградени клещи и редица допълнителни
възможности. Един типичен представител на тези уреди може да се

март 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Източник: AEMC Instruments

електроапаратура

Фиг. 6.

използва и като променливотоков
ампермер с обхват до 30 А, а за
случаите, когато Re трябва да се
следи непрекъснато, дава звуков
сигнал при намаляването му под 40
Ω. Съществуват тестери със зелен
и червен индикатор, чрез които се
показва дали Re е над или под определена стойност. При зареждането
на цистерни с гориво е задължително те да бъдат добре заземени. Затова съществуват стационарни
тестери, през които преминава заземителният проводник и със светлинен сигнал те показват наличието на добро заземяване.
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Комбинирани уреди
Твърде близките методи за измерване на земното съпротивление и
съпротивлението на заземяване позволяват реализацията на тестери
за измерване на двата параметъра.
Често чрез тях могат да се провеждат и множество други измервания
например изолационно съпротивление, ток на утечка, хармоници на
мрежовото напрежение и неелектрически величини (температура, влажност, осветеност), а едно от използваните наименования е многофункционални тестери за електрически
инсталации.
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Стандарти
Металната екранировка на кабелите в телекомуникациите се заземява в съответствие с изискванията на БДС ETS 300 253: 1999, заменящ БДС 1149-89, а съпротивлението на заземяване трябва да се измерва при въвеждане на системата
в експлоатация и след това ежегодно. Съществуват два международни стандарта – IEEE Std 81-1983 за
измерване на r на земята и импеданса на заземленията и IEEE 1100-2005
с препоръки за заземяването на електронни и мощни съоръжения.
За заземяване на мрежи и системи средно напрежение е в сила БДС
HD 63751. Специално за мълниезащита са в сила стандартите IEC61000-5-2, IEC-62305-3 и БДС EN
62305-3:2006, които изискват земно съпротивление под 10 ома (последният стандарт е с препоръчително действие).
За съпротивлението на заземяване е в сила IEC/EN61557, part 5.
В БДС 11623:83 са дадени изисквани максимални стойности на
съпротивление на заземяване в
рудници.
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Вентилация
на предприятия
от хранителновкусовата
промишленост
Х

ранително-вкусовата промишленост е отрасъл, в който естеството на произвежданата
продукция предполага високи изисквания към чистота на въздушната среда както по време на съхранението на продуктите, така и в
процеса на производство. Това налага изграждането на подходяща
вентилационна система, която да
осигури поддържането на необходимата чистота на въздуха и санитарните изисквания. Наличието на прах, болестотворни организми и други замърсители в производствените помещения е недопустимо.
От друга страна, много от протичащите технологични процеси
в предприятията от хранителновкусовата промишленост са
съпроводени с образуването и изхвърлянето на прахови частици в
околната среда. Такива например
са технологичните процеси, протичащи в хлебозаводи, захарни заводи, предприятия за преработка
на тютюн и т. н. Технологичните
процеси, протичащи в консервните заводи, млекозаводите и други,
от своя страна, се характеризират с отделянето на водни пари.
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В предприятия, в които технологията на обработка включва процеси на ферментация, работният
процес е съпроводен с отделянето
на въглероден диоксид. Такива са
например процесите в пивоварните. Също така в голяма част от
предприятията преработката на
суровините е свързана с топлинна
обработка, което рефлектира в
отделянето на конвективна и
лъчиста топлина. Някои от преработвателните процеси създават и
потенциално експлозивна среда.
Една ефективна вентилационна
система значително би допринесла за намаляване на възможните
рискове. Опитът сочи, че съвременните вентилационни системи
допринасят и за повишаване на
икономическата ефективност
чрез намаляване на загубите на
суровини и на количествата бракувана продукция.

Възможни замърсители
Различните технологични процеси в хранително-вкусовата промишленост са източник основно
на лъчиста и конвективна топлина, пара, влага, различни газове и
прах.
Основен източник на конвективна топлина в помещенията е

технологичното оборудване с висока температура като печки, апарати, автоклави и други. Източник на конвективна топлина се
явяват и нагретите повърхности,
както и готовата продукция. Тази
топлина повишава температурата на въздуха в помещенията,
което може да се отрази негативно на работещите. Източници на
лъчиста топлина са основно нагретите тела.
Също така наличието на открити водни повърхности в помещенията може да доведе до значително повишаване на влажността на
въздуха, което също се отразява
неблагоприятно върху хората. По
време на различни технологични
процеси се отделят и различни
газове и пари. Сред често срещаните са въглеродният оксид, хлора,
живака.
Въглеродният оксид е продукт
на неплътното изгаряне на въглерода. Той е един от най-опасните
замърсители. Представлява безцветен газ без миризма, който,
попадайки в организма, може да
причини тежко отравяне и дори
задушаване. Хлорът е жълто-зелен
газ със задушлива миризма, които
действа основно на горните дихателни пътища. Живакът, от своя
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страна, е един от най-опасните замърсители. Лесно
прониква в пукнатини на строителни конструкции
и оборудване и дълго време може да бъде източник на
вредни пари. Сред често срещащите се газове са и
серният диоксид и амонякът.
Друг основен замърсител са органичните разтворители. Към тях се отнасят основно органични и мастни въглеводороди. Те често се използват за обезмасляване и разтваряне на органични вещества. Сред
широко използваните са бензен, толуол, ксилен и други. Разтворителите действат върху централната
нервна система, а някои от тях и на органите на
кръвообращение.
Прахът, образуващ се вследствие от технологичното производство, в това число и прахът, отделян
при производството на храни, е разнообразен по химичен състав, размер на частиците, форма,
плътност и т. н.
В производствените помещения подвижността на
въздуха обикновено е по-висока от 0,1 m/s. При такива скорости малките частици витаят във въздуха.
По-тежките се натрупват по околните повърхности. Вдишването на витаещите във въздуха прахови
частици може да доведе до неприятни последици за
здравето на хората. В зависимост от техния произход и вредност за организма те могат да доведат до
сериозни здравословни проблеми.
Натрупването на прах по технологичното оборудване влошава работата му и може да доведе до възникване на аварии. Голяма част от праховите частици,

отделяни в предприятията от хранително-вкусовата промишленост, са пожароопасни, а много от тях
образуват с въздуха взривоопасни смеси.

Общообменна вентилация
Общообменната вентилация осигурява въздухообмен във всички помещения или в една значителна част
от тях. С нея се асимилират и отделят вредностите, които по начина им на отделяне или улавяне
немогат да бъдат напълно или частично локализирани от местната смукателна вентилация или при
използването на недостатъчно ефективни местни
смукатели. Такива вредности могат да бъдат отделяната топлина, пара и други.
В общия случай отвежданото от помещението количество замърсен въздух се равнява на подавания в
помещенията пресен въздух. Но в някои случаи специално се създава дисбаланс между подавания и отвеждания въздух. Например в случаите когато в помещението се отделят вредни вещества или рязко
изразена неприятна миризма, се предвижда поддържането на по-ниско налягане в сравнение със
съседните помещения. По този начин се предотвратява разпространяване на замърсяването извън
помещението.
За чисти помещения се предвижда поддържането
на по-високо налягане, с оглед предотвратяване на
проникване на вредности от съседни помещения.
За помещения с климатизация също се препоръчва
поддържането на по-високо налягане, ако в тях отсъства отделяне на вредни вещества или взривоопасни газове, пари и аерозоли или рязко повишаване на
неприятните миризми.

Възможности за рециркулация на
въздух
В случаите, в които се допуска използването на рециркулация на въздуха, е добре да се има предвид, че
взетият от помещението въздух е необходимо да
бъде подложен на предварителна обработка, включваща пречистване, загряване и т. н., преди той да
бъде върнат отново в помещението.
Използването на рециркулационен въздух се препоръчва във всички случаи, когато това е възможно,
тъй като по този начин значително може да се повиши енергийната ефективност на системата.
Не се допуска използването на рециркулационен
въздух в случаи на отделяне на неприятни миризми,
вредни вещества и други.
Използването на рециркулационен въздух, замърсен
с прахови частици, постъпващ през местни смукатели, се допуска само след като той бива подложен
на предварително очистване от праховите частици.
Обикновено използваният рециркулационен въздух
се ограничава до пределите на едно или няколко помещения, в които се отделят сходни вредни вещества.

Местна смукателна вентилация
За улавяне на вредностите от местата на тяхното отделяне и своевременното им отвеждане се препоръчва използването на местни смукатели. По този
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начин ефективно и със сравнително неголям разход на въздух се улавят значителна част от количествата, отделяни вредни вещества. Това се дължи на факта, че
те се улавят непосредствено от
мястото на тяхното отделяне,
където и тяхната концентрация
е най-висока. Това допринася за
значително по-малкото количество вредности, постъпващи в помещението. Използването на местна смукателна вентилация се
счита за много подходящо за процеси, протичащи с отделянето на
газове, пари, прах и др., което може
да е съпроводено и с отделяне на
топлина.

Изисквания към
използваните местни
смукатели
Предлагат се различни по конструкция местни смукатели, но
основно всички те се състоят от
смукател и система от въздуховоди за отвеждане на замърсения
въздух. Необходимо е смукателят
да огради колкото е възможно поефективно източника на вредности, или ако това е възможно, да
създаде въздушен поток през зоната на замърсения въздух, насочен
към смукателния отвор. Основна
цел при проектирането е всяко
смукателно съоръжение да може
ефективно да ограничи разпространението на вредности и да ги
улови с минимален дебит въздух.
Добре е да се има предвид, че засмукваният от местните смукатели въздух не трябва да преминава през въздушна зона с постоянно пребиваване на хора. Също
така, местните смукатели не
трябва да оказват негативно влияние върху протичащия технологичен процес или на отделни технологични операции. За да се гарантира ефективността на смукателя, се препоръчва той да е разположен възможно най-близо до източника на отделяни вредности,
тъй като радиусът им на действие е сравнително ограничен.
От конструктивна гледна точка местните смукатели се отличават с несложна конструкция.
Сред основните изисквания към
тях е те да са с малко хидравлично съпротивление.
Конструкцията и начинът на
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монтаж на смукател се определят
в зависимост от начина на движение на вредните вещества.
В практиката намират приложение както откритите, така и
закритите местни смукатели. В
много случаи обаче се препоръчва
използването на закрити смукатели, които се характеризират с
по-висока ефективност. Когато по
технологични причини тяхното
прилагане не е възможно, се използват открити местни смукатели.

Местна нагнетателна
вентилация
Местната нагнетатлена система създава необходимите условия на въздушната среда на отделно работно място и участък
от помещението. Това обикновено се реализира с помощта на
въздушни душове, с които се осигурява необходимият дебит пресен въздух за вентилиране на определени работни места. С тях се
подава поток свеж въздух, насочен
към лицето на човека на съответното работно място. Въздушното душиране се практикува основно, когато е невъзможно по друг
начин да се създадат приемливи
условия на труд. В случаите, когато работното място не е строго фиксирано и се променя в процеса на работа, въздушният душ
се предвижда за мястото с найпродължително пребиваване на
работника.
При проектиране на инсталация за подаване на пресен въздух
посредством въздушни душове е
необходимо да се вземат предвид
редица фактори, сред които: особености на технологичния процес;
разположение на работните места; категория на работа; топлоотделяне; съпътстващи работата вредни вещества и др.
Обикновено въздушен душ се
предвижда там, където работникът пребивава най-дълго време,
независимо дали то се характеризира с най-висока плътност на
потока на топлинно облъчване в
сравнение с останалите части на
помещението. Сред изискванията,
определящи ефективната работа
на въздушния душ, са и посоката и
широчината на подаваната
въздушна струя. Препоръчително
е въздушната струя да бъде така

насочена, че да се избегне преминаването й през зони на силно прегрят или замърсен въздух. Добре е
да обтича главата и тялото на работника с равномерна скорост и
температура. Желателно е оста
на въздушната струя да бъде насочена към гърдите на работещия
хоризонтално или под ъгъл 45о отгоре-надолу. Широчината на струята на постоянното работно
място е добре да бъде от порядъка на 0,1 - 1,2 m.
Видът на протичащите в помещението технологични процеси,
категорията на работа и плътността на потока на топлинно облъчване са основни фактори, които трябва да се осигурят на постоянните работни места при
прилагане на въздушното душиране. Те определят температурата
и скоростта на въздуха.
За случаите, в които се предвижда въздушният душ да се използва за намаляване на конвективната топлина и вредните вещества на работните места, е
необходимо да се осигурят параметри на микроклимата и ниво на
концентрация на вредни вещества
във въздуха, отговарящи на нормативните изисквания.
За подаване на въздуха към постоянни работни места се използват въздухоразпределители, които имат минимална турбулентност на нагнетателната струя.
Препоръчително е въздухоразпределителните апарати да осигуряват възможност за изменение на
направлението на струята в зависимост от нуждите на съответното работно място. Желателно
е регулирането да е в хоризонтална равнина до 360о и във вертикална равнина на ъгъл, не по-малък от
30о. Необходимо е да се предвиди
разстояние не по-малко от 1 m от
изходящия отвор на въздухоразпределителя до работника, а найниската част на нагнетателния
отвор на въздухоразпределителите да бъде на височина 2 m от
пода, така че да не пречи на движението му.
Ако с инсталацията за въздушно душиране се обслужват няколко работни места с отделни въздухоразпределители, се препоръчва
де се предвиди централно обработване на подавания въздух.
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Системи за
допречистване
на отпадни води
П

речистването на отпадните води в пречиствателните
станции обикновено включва основно два етапа - механично и биологично пречистване. Целта на механичното пречистване е отстраняване на едрите примеси във водата. Посочва се, че на този етап
се задържат до около 60% от цялата маса на неразтворени вещества. Също така се понижава нивото и на органичните замърсители с до около 30 - 35%. Следващият
етап е биологичното пречистване
на отпадните води. Често след
биологичното пречистване се
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предвижда и допълнително пречистване на водата, преди тя да
бъде заустена във водоемите. Причините за това обикновено са
свързани с повишени изисквания
към качеството на пречистените
води с оглед опазване на водоемите и възможността да бъдат повторно използвани за селскостопански или производствени цели.
Обикновено в биологично пречистените отпадни води все още се
съдържат разградими органични
вещества. Сред тях са минерални
масла, пестициди и др. Сред основните проблеми е съдържанието на
азот и фосфор в тях, които могат
да доведат до намаляване на раз-

март 2013

творения кислород в приемниците
и вторичното им замърсяване.
Обикновено с използваните конвенционални методи за пречистване
на отпадните води се отстраняват до около 35% от съдържащия
се азот и фосфор.

Допречистване
на отпадните води
Прилаганите методи за допречистване на отпадните води найчесто са механични, физико-химични, химични, биологични и др.
Един от най-често прилаганите
методи за допречистване е филтрирането на биологично пречистените води. За тази цел обикновено
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се използват различни по конструкция филтри, сред които барабанните мрежести филтри и филтрите със зърнест пълнеж. Обикновено барабанните мрежести
филтри обединяват обикновените
барабанни мрежести филтри
(сита) и барабанните микрофилтри, разликата между които е основно в размера на отворите на
мрежестата тъкан. Микрофилтрите обикновено са с размер на отворите в диапазона от около 15
докъм 65 µm. Те се използват основно за предпазване на филтрите със
зърнест пълнеж от по-едри частици. При барабанните сита размерът на отворите се движи в
диапазона 300 - 500 µm. Използват
се предимно за механично пречистване и пред пясъчните филтри
за допречистване. Добре е да се
има предвид, че наличието на масла, мазнини, нефтопродукти, суспендирани вещества може да доведе до задръстване на ситото.
Филтрите със зърнест пълнеж
могат да бъдат еднослойни, дву-
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слойни и многослойни и могат да
бъдат разположени на открито
или в помещение. Филтриращият
материал обикновено е кварцов
пясък, антрацит, перлит и други.
За пречистване и допречистване
на отпадни води, съдържащи масла и нефтопродукти в нестабилни
емулсии, се препоръчва използването на филтри с полимерен пълнеж.
Често това е пенополиуретан.

За постигане на повисока степен на
допречистване
на отпадните води и отстраняване на фини суспендирани частици,
разтворени неорганични вещества, органични колоиди и други,
често те биват подлагани на химична коагулация с последващо
утаяване и филтриране.
В процеса на допречистване
като коагуланти се използват
предимно железен хлорид, вар, алуминиев сулфат и полиелектролити. За постигане на по-добро химично утаяване за подходящо се

счита използването и на различни
флокуланти.
При използването на коагулация
за допречистване на отпадните
води е добре да се има предвид, че
при този метод за допречистване
пречистваната вода повишава своята минерализация, а получените
утайки са с високо съдържание на
алуминиеви и железни хидроокиси
и много висока влажност до над
98%.
За допречистване на отпадните води се използват и сорбционни
процеси абсорбция и адсорбция. Те
се считат за едни от най-ефективните методи за дълбоко пречистване на отпадните води от различни разтворени органични вещества. Сорбционните процеси са
много подходящи за отстраняване на устойчиви органични вещества, които не подлежат на биохимично разграждане като лигнини, протеини и други вещества,
които придават цвят и мирис на
водата. Сорбционните процеси се
считат за много подходящи и за
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извличане на ценни разтворени
вещества, съдържащи се в отпадните води, които биха могли да се
използват в производството.
Като сорбенти се използват материали от естествен или изкуствен произход, характеризиращи
се с голяма специфична повърхност като торф, силикагели,
дървени стърготини, активен
въглен и други.

Възможни решения за
отстраняване на азота
и фосфора
В битовите отпадни води се
съдържат и азотосъдържащи вещества, чието количество може
да варира в широки граници. За
тяхното отстраняване се използват основно процесите нитрификация и денитрификация. Освен
тях в практиката приложение
намират и някои физико-химични
методи като стрипинг (отдухване) и йонообмен. Възможно е също
използването и на адсорбция с активен въглен с предварително хлориране, озониране, обратна осмоза и други.
При процеса нитрификация амонячният азот от кислорода на
въздуха се окислява до нитрити и
нитрати. Това се случва с помощта на специфични нитрифициращи
микроорганизми. Добре е да се има
предвид, че за протичането на
процеса се препоръчва възрастта
на активната утайка да е над 5
дни. Също така нитрификацията
изисква киселинност на водата от
порядъка на 7 - 9. Като много подходящи се примат стойности от
около 8,4.
За протичане на процеса денитрификация, при които нитритите
и нитратите се редуцират до свободен азот, който се отделя в атмосферата, е необходимо във водата да се съдържа определено количество органично вещество, което
се окислява от сапрофитни микроорганизми до СО2 и Н2О за сметка
на кислорода на азотосъдържащите съединения. Препоръчителната киселинност на водата е от
порядъка на 7 - 7,5.
При използването на процесите
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нитрификация и денитрификация
се прилагат различни технологични схеми като последваща и предварителна денитрификация, едновременна денитрификация, сменяща се, периодична, отделно денитрификационно стъпало с прибавяне на метанол, комбинирана
денитрификация, схема с предварително анаеробно и денитрификационно стъпало.
За едновременно отстраняване
на азота и фосфора е възможно използването и на биореактори със
суспендирана биомаса и биореактори с прикрепена биомаса.
Обикновено в битовите отпадни води се съдържа и значително
количество фосфор, който най-често се намира във вид на ортофосфати, полифосфати и фосфоросъдържащи органични съединения. В
процеса на пречистване на отпадните води различните фосфорни
съединения търпят непрекъсната
промяна. Обикновено полифосфатите и органичните фосфати се
трансформират в ортофосфати, а
част от неорганичните фосфати
се поглъщат при обменните микробиологични процеси. Съответно
на изхода на пречиствателната
станция около 80-90% от съдържащия се фосфор е под формата на
ортофосфати. За тяхното отстраняване е възможно използването на химична коагулация, с която върху образуващите се фоликули се адсорбират и голяма част
от останалите съединения на фосфора, както и други колоидни или
фино суспендирани частици.
Сред най-често използваните
реагенти са железни, алуминиеви и
калциеви йони. Използват се три
схеми предварителна коагулация
(в първични утаители), симулационна (едновременна) коагулация в
биобасейните, последваща коагулация (след вторичния утаител).
Сред често използваните вещества в ролята им на коаголанти
са железни соли, алуминиеви соли и
вар. Те образуват с фосфора неразтворими соли, които се утаяват
или се задържат при филтриране.
Влияние върху избора на коагулант
оказва рН на водата. Например

при използването на вар се препоръчва рН на водата между 9,5 и
10. При използването на алуминиев сулфат е препоръчително рН на
водата да се поддържа в границите от 5,5 до 7.
За отстраняване на фосфора от
водата могат да се използват и
биологични методи. Те се основават на факта,че активни утайки,
преминаващи през непрекъснато
редуващи се анаеробни и аеробни
фази, при анаеробни условия отдават разтворени фосфати, а в следващата аеробна фаза отново ги
поемат.
Тук е добре да се има предвид, че
значително влияние върху процесите на биологично отстраняване на
фосфора оказва съставът на отпадните води. Необходимо условие
е наличието на достатъчно количество органичен субстрат. Използваните методи в практиката
обикновено се подразделят на методи, включващи съоръжения за
отстраняване на фосфора по пътя
на водата и методи, включващи
съоръжения за отстраняване на
фосфора по пътя на рециркулиращите утайки.
При първата група методи фосфорът се отстранява заедно с излишните активни утайки, в които той се акумулира. При втората група методи отстраняването на фосфора е както чрез излишните активни утайки, така и посредством третиране на част от
рециркулиращите активни утайки.
Като основни предимства на
биологичните методи обикновено
се посочват сравнително по-ниската им себестойност и фактът, че
не притежават недостатъците
на физико-химичните методи.
За допречистване на отпадните води за подходящи се считат и
биологичните езера. Те представляват изкуствено създадени
съоръжения, в които пречистването на отпадните води се основава
на протичащите във водоемите
естествени процеси на самопречистване.
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Високоскоростна
механична
обработка
В

исокоскоростната обработка (High Speed Machining) е
съвременна технология за механично обработване на детайли
посредством стружкоотнемане,
която, в сравнение с използваните конвенционални методи, дава
възможност да се повиши ефективността при обработка, точността и качеството на детай-
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лите. Счита се за много подходяща при обработването на цветни метали, предимно алуминий,
на закалени стомани, както и на
трудно обработваеми материали. Това определя и широкото й
използване при обработка на детайли за авиацията, при производството на щампи и пресформи, при производството на детайли с много малки размери и
други.

Характерни особености
на високоскоростната
обработка
Високоскоростното обработване на материалите се свързва предимно с извършването на фрeзоващи операции и използването на
машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ), най-вече обработващи центри.
Характерното за този вид механична обработка е по-голямата
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скорост на въртене на вретеното,
с което се цели достигане на подобри резултати при обработка на
материалите, по-гладки повърхности и по-голямо количество снет
метал. Реализират се високи скорости на рязане, високи предавателни скорости, високи стойности на ускоренията на подавателните движения при бързите ходове и при работните движения. При
обработването на материалите
се наблюдава малко загряване на
детайла и инструмента, а също
така има възможност за обработка на материали с твърдост до
HRС 60. В процеса на обработка не
се налага използването на смазочно-охлаждащи течности поради
ниското топлинно натоварване на
инструмента и детайла, което се
дължи на липсата на големи пластични деформации.
Добре е да се има предвид обаче, че технологията за високоскоростна обработка изисква използването на инструменти и машини, отговарящи на определени
изисквания, свързани с високи скорости на обработка на детайли-
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те. Условията, на които е необходимо да отговаря една машина, за
да бъде класифицирана като високоскоростна, е да гарантира високи скорости на рязане от порядъка на 300 - 1000 m/min или в
зависимост от диаметъра на инструмента оборотите на вретеното да са над 30 000 min-1 , а при
финишни обработки и над 80 000
min-1. Сред основните изисквания
са и високи подавателни скорости
от порядъка на 60-90 m/min, високи ускорения в диапазона 1-3 G (m/
s 2), много висока работна точност и виброустойчивост на системата. Обикновено постигането на тези изисквания е свързано
с проектирането на машини,
предназначени специално за високоскоростна обработка. Те се характеризират с олекотена конструкция с цел постигане на висока
динамика. Задвижването е предимно с линейни мотори, което
улеснява постигането на големи
ускорения, а за вретеното се използват предимно електромагнитни или аеростатични лагери.
Характерно за машините за висо-

коскоростна обработка е и високите виброустойчивост и точност. Необходима е специална система за управление с възможност за управление на бързи процеси в реално време, измерване и
диагностика. Също така липсват
стружкотранспорт и големи инструментални магазини. Сред
изискванията е и използването на
специални високоскоростни инструментални държачи, специално
сертифицирани за високоскоростна обработка, към които се поставят и високи изисквания предвид големите скорости на въртене.

Висока скорост на
въртене на вретеното
За да се постигнат характеристики на високоскоростната обработка, е необходимо машините да
отговарят на изключително високи изисквания относно динамично
поведение, скорости на въртене,
стабилност и виброгасене.
Постигането на висока скорост на рязане при постоянен диаметър на инструмента изисква
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увеличаване на скоростта на
въртене на вретеното. Това
изискване е особено валидно при
обработването на детайли с прецизна геометрия, където диаметрите на режещите инструменти са много малки. Производителите предлагат вретена с
честота на въртене от над
40 000 min-1 и въртящ момент над
6 Nm. Предлагат се и такива с честота на въртене до над 60 000 80 000 min-1 .
За постигане на достатъчно подаване на зъб при такива високи
честоти на въртене са нужни високи стойности на подаването и
големи ускорения, което налага
специфични изисквания към машините. В някои конструкции неподвижните елементи се изработват
от полимер-бетон, а подвижните
елементи, например плъзгачи - от
сферографичен чугун или дори от
леки метали.
Полимер-бетонът добива все поголяма популярност, тъй като
предоставя от 6 до 10 пъти поголямо поглъщане на вибрациите в
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сравнение с чугуна и осигурява
термична стабилност. Също така
полимер-бетонната конструкция
намалява разходите за производство и времето за асемблиране.
Подвижните корпусни елементи на машината се характеризират с голяма точност и възможно най-голяма стабилност и виброгасене. При тях се търси и минимална маса за постигане на
добро динамично поведение при
процеса на работа. За получаване
на високи скорости и ускорения се
използват и двустранно лагерувани сачмено-винтови двойки с голяма стъпка и предварително натягане на гайките, както и линейни
електрозадвижвания. Важна особеност е, че възможностите на
машината се определят от
възможността за реализиране на
максимално допустимо бързо преместване, позволено от параметрите на режима на обработка (получено чрез ускоряване на работния орган). В случай на честа промяна на посоката на работа (например при обработване на мал-

ки детайли), максималните стойности на ускорението се определят от максимално допустимото
бързо преместване, а не от
възможностите на задвижването.
В машините за високоскоростна обработка се вграждат и устройства за обратна връзка с висока разделителна способност, както и системи за контрол и управление с изключително висока скорост на обработване на информацията. Наред с използването на
високотехнологични елементи по
конструкцията, изискванията
към машините се допълват и от
възможностите за прецизна настройка на различни параметри
като позициониране, скорости и
ускорения. Това се налага от изисквания при обработване на различни типове детайли при някои от
тях се търси оптимално динамично поведение, при други постигане
на висока точност и грапавост на
повърхнините.
Едно от важните изисквания е
високоскоростните машини да
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предлагат възможност за висока
степен на автоматизация. С подобряване на безопасността и сигурността на високоскоростните
процеси, машините практически
се конструират да могат да работят без престой.

Използват се машини с
3, 4 и 5 управляеми оси
За високоскоростната се използват различни компановки металорежещи машини. Най-често се използват машини с три управлявани оси, с вертикална и хоризонтална компановка. При този процес се
отнема материал с висока скорост и тук машините с хоризонтална компановка имат предимство при отделяне на стружките.
В същото време машините с вертикална компановка са с по-ниска
себестойност и по-често използвани за високоскоростна обработка.
Също така, макар да се използват предимно 3-осни машини, тенденцията е към използването и на
машини с 4 и 5 управлявани оси,
които дават повече възможности
при обработката на детайла. При

92

използването на машини с 4 управлявани оси например има
възможност за наклоняване на
оста на инструмента за подобряване на условията на рязане. От
своя страна, машините с 5 управлявани оси и сменяеми шпиндели
позволяват на една установка при
едно настройване на машината да
се изпълнят грубото, получистото и чистото обработване.

Необходими са режещи
инструменти с повишена
устойчивост
Високоскоростната обработка
на детайли изисква използването
на инструменти, подходящи за
работа с по-високи скорости. Влияние оказва изборът на материал,
използваното покритие, както и
геометрията на инструмента.
Сред често използваните инструментални материали и покрития
за изработка на режещи инструменти за високоскоростна обработка са: кубичен борен нитрид,
режещи керамики като AlO, SiN,
SiCw , твърдосплавни материали с
различни покрития като татани-

ев нитрид и титанов карбонитрид за инструменти, използвани за
обработка на материали от легирани стомани с твърдост до
HRC<42. При обработката на
материали с твърдост HRC>42 се
предпочитат инструменти от
твърдосплавни материали с покритие от титан-алуминиев нитрид
и алуминий-титанов нитрид. За
специални приложения като
твърдо струговане (60-65 HRC) се
използват пластини от поликристален кубичен боронитрид със специално обработване на режещите
ръбове.
Сред широко използваните материали за изработката на режещи инструменти за високоскоростна обработка са металокерамичните твърди сплави. От своя
страна, инструментите от режеща керамика биват все по-предпочитани пред твърдосплавните
инструменти при високоскоростната обработка поради повишената топлоустойчивост достигаща
до около 1200 оС, което позволява
да се обработват материали с поголяма твърдост и при по-високи
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скорости. Характерно за инструментите от поликристални материали е максималната трайност при високи скорости на рязане. Разработени са два такива материала поликристален кубичен
борен нитрид (PCBN) и поликристален диамант. Едно от важните
предимства на PCBN е неговата
голяма топлопроводимост и нисък
коефициент на термично разширение, което го прави по-малко чувствителен на топлинни натоварвания в сравнение с керамиките.
Това е причината материалите да
са термично стабилни при температури от 1400 оС до 1600 оС и да
имат отлични режещи свойства
при високи скорости на рязане.
Считат са за много подходящи при
обработка на материали с
твърдост от порядъка на 45-65
HRC като твърди стомани, бързорежещи и труднообработваеми
стомани, твърд и мек чугун, никелови сплави.
По отношение на размерите на
режещите инструменти, възприета практика е за материали с
твърдост HRC по-малка от 42 да
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се използват инструменти с диаметър от 12 до 35 mm с твърдосплавни пластини и с покритие от
TiCN. За обработване на материали с твърдост по-голяма от 42 се
предпочитат пластини с покритие от TiAIN. За инструменти с
диаметър по-голям от 12 mm се
използва предимно волфрамов карбид с 8-12% съдържание на кобалт.

Използват се специални
държачи
Добре е да се има предвид, че за
режещите инструменти, използвани за високоскоростна обработка, се препоръчва използването на
специално сертифицирани за целта държачи със самозатягане.
Към тези приспособления се поставят изисквания за точност
(биене) и още по-строги изисквания
към силата на затягане на инструмента при големите скорости
на въртене. Необходимо е инструменталният държач да може да
осигури стабилност на инструмента, висока точност минимални биене, отлично захващане и повторяемост. С увеличаване на ско-

ростта на въртене изборът на
държач все по-силно влияе на ефективността на обработването.
Известно е, че инструментът
е стабилен, когато има добър контакт по конус между държача и
вретеното. При висококачествените държачи се осигурява над 80%
контакт с вретеното.
Условията, необходими за осигуряване на точността на държача,
са свързани със свеждане до минимум на биенето и добро затягане
на режещия инструмент. Биенето
на режещия инструмент води до
намаляване на трайността му и
до влошаване на качеството на обработваната повърхност. Добре е
да се има предвид, че пренастройването на инструмента също
оказва влияние върху точността.
Доброто балансиране поддържа
трайността на вретеното. Небалансираност на държача може да
предизвика използването на несиметрични компоненти, както и
режещите инструменти, винответе, втулките и други.
Специалистите препоръчват,
когато се избира държач, да се
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обърне внимание на конструкцията.
Общо правило е инструменталните държачи за
високоскоростни обработки да имат много високи
изисквания по отношение на конуса. Необходимо е
конусът да има до 90% контакт с калибъра. Всички
инструментални държачи би трябвало да имат симетрична конструкция, без изместване на тежестта.
Препоръчва се също инструменталният държач да
е с възможно най-малка дължина. В случаите, при които е необходимо използването на по-дълги държачи,
се препоръчва по възможност използването на конструкция от един елемент. В този случай държачът
няма да е добре балансиран, но ще се осигури добра
стабилност и точност.
Все по-често срещана практика е инструменталните държачи за високоскоростни операции да се балансират, преди да се използват на машината, за да
се компенсират и двата фактора за дебаланс: конструктивните решения и небалансирането при сглобяването на инструмента. Магнитутът и разположението на необходимите компенсиращи маси се определят на специални балансиращи машини, след което тези данни се използват при ръчното балансиране на държача.
При високоскоростно фрезоване балансирането на
държача е много важно за избягване преждевременно
счупване на режещия инструмент и за получаване на
добро качество на окончателно обработената
повърхнина. Препоръчително е биенето да е под 0,005
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mm. Практиката сочи, че за всеки 0,01 mm биене
трайността на инструмента намалява с около 50%.
Влияние върху биенето окозва и видът на патронника. С много добри показатели по отношение на
биенето се считат Shrink-Fit патронниците, а с добри показатели по отношение на радиалното биене се
характеризират хидравличните патронници. Те се
балансират лесно, но при голямо странично натоварване са с недобри характеристики. Добри резултати
по отношение на биенето в момента на захващане
показват фрезовите патронници. С малко биене се характеризират високопрецизните цангови патронници. Те са добре балансирани и със сравнително проста конструкция. Препоръчва се при избор на цангов
патронник за високоскоростно обработване да се
избере цангов патронник с висока точност. Също
така се препоръчва в случаите, когато това е
възможно, да се използва минималният размер на
разтваряне на цангата, свързан с размера на отвора, т. е. да се използва най-големият размер на отвора за най-малкия размер на разтваряне на цангата,
за да се получи най-голяма затягаща сила при наймалка маса на патронника. Това спомага за запазване на ниска центробежна сила и за получаване на
високи скорости. Така диаметърът на патронника
ще бъде по-малък и той ще тежи по-малко.

Високоскоростни вретена
Основен елемент на всяка високоскоростна машина е вретеното с висока честота на въртене в диапазона 10 000 - 60 (80) 000 min-1 . Предвид условията им
на работа при проектирането и избирането им се
предявяват редица изисквания. Важни особености са
типът на задвижването, начинът на монтиране на
лагерите, техният брой и начинът им на смазване,
типът на мотора, на инструменталната система,
инструменталния държач.
Обикновено изборът на вида задвижване на вретеното - ремъчна предавка или интегриран, се определя
в зависимост от изискванията към машината като
желана максимална скорост, мощност и др.
При използването на ремъчна предавка се дава
възможност за промяна на характеристиките мощност, момент и скорост. Те са зависими от двигателя, но могат да бъдат променяни чрез промяна на
преводното отношение. Възможно е и постигането
на висока мощност и въртящ момент. Като недостатъци на този вид задвижване се посочват ограничеността на максималната скорост и високите
натоварвания на съединенията следствие от използването на ремъци.
Обикновено поради ограниченията по отношение
на максималната скорост, задвижваните от ремъчна предавка вретена се използват до максимална
скорост на вретеното около 12 000 - 15 000 min-1 .
Мощността на този тип вретена обикновено достига до около 25 kW.
Интегрирането на мотора във вретенния възел позволява постигането на по-високи скорости на въртене на вретеното. От друга страна, в този случай
електрическият двигател е част от вала на ротора,
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машини
което налага известни ограничения по отношение на
размера и обема на двигателя, които зависят от
наличното пространство. Сред най-често използваните двигатели са АС индукционните двигатели.
Основен момент при проектирането на високоскоростното вретено е огъването. Честотата, при
която валът ще попада в резонанс, зависи от диаметъра и дължината на вала на вретеното. Често
в практиката се налага разработването на много
дълги валове, което води до увеличаване на натоварването на вретеното и дава възможност за използване на по-мощен двигател. Добре е да се има
предвид обаче, че увеличаването на дължината
може да доведе до нежелани резонанси в работната зона. Това може да се избегне чрез увеличаване
на диаметъра на вретеното или намаление на
дължината на вала.
Интегрираните мотори обикновено са трифазни,
поради което е необходима специална електроника за
управление на захранването. Тази електроника осигурява променливо напрежение и честота към мотора.
Един от най-критичните елементи от всеки високоскоростен вретенен възел е системата на лагеруване. Необходимо е лагерите да бъдат съобразени с
изискванията към вретеното, което трябва да осигурява висока скорост на въртене, пренася висок
въртящ момент и мощност и съответно е необходимо да ги предава на инструмента без вибрации.
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Високоскоростната обработка с все
по-широко приложение
Високоскоростната обработка се счита за много
подходяща при обработването на легирани стомани
в твърдо състояние. Постига се намаляване на довършителните операции по почистване на обработвания детайл, елиминират се деформациите, ако операциите по почистване са след термообработването, повишава се качеството на обработваните
повърхнини и се намаляват разходите.
При изработването на пресформи, щампи и матрици от инструментална стомана с висока
твърдост високоскоростното фрезоване в редица
приложения може да замени електроерозийната обработка.
При използване на високоскоростно фрезоване е
възможно и обработването на много тънки стени,
но е добре да се има предвид, че в този случай се препоръчва рязане с челото на фрезата. От особена важност е времето на контакт между режещия ръб на
инструмента и детайла да бъда много кратко.
В последните години високоскоростно фрезоване се
използва при обработването на леки сплави (никелови, титаниеви) и биметални композити, при което
се постига по-висока производителност и високо качество на изделията при по-ниски разходи.
Статията е разработена със съдействието на
проф. Георги Тодоров, ТУ София
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Система за автоматична 5-осна
настройка на OKUMA
Добре известен факт е колко по-трудно е да се постигне
висока точност при 5-осна обработка в сравнение с обработката по 3 оси. Една от причините за това е добавянето на 2
въртящи оси към 3-те линейни при 5-осните машини, което
увеличава шансовете за неточност. Основният източник на
грешки са геометричните грешки при изместване или завъртане на въртящата ос. Те могат да възникнат и да се задълбочат с времето, след като машината е доставена и инсталирана в завода, поради фактори като промяна в температурата, в нивото и стабилността на фундамента. Ето защо, за да се изпълнява винаги много точна обработка, е необходимо да се диагностицират геометричните грешки ("тунинг") в средата, в която се използва машината.

5-осната настройка на системата
е интелигентна технология, която увеличава точността
на 5-осната обработка и прави възможно автоматичното измерване на геометричната точност и самокоригирането.

Какво е геометрична грешка?
Геометричните грешки са свързани с позициониране на подаващите механизми. При 5-осната машина има 13 геометрични грешки, както е показано в таблица 1.
В 5-осната машина големият брой геометрични грешки
не само усложняват точността на обработка, но и ефектът
от тях е по-голям. Например в средния ред на таблица 1, "C
ос извън центъра на Х",
гледайки от ос C, позиционирането на ос X е изместено и ефектът от
тази грешка се променя в
зависимост от това дали
се извършва 3-осна или 5осна обработка. При тестова едновременната обработка по 5 оси на преа
б
сечен конус, по спесифиДиаграма 1
кация NAS979, както е показано в диаграма 1а,
кръглостта на конусната повърхност се влошава, както е
видно от диаграма 1б. Също така установяването на обработваемия детайл върху масата на машината може да има
влияние на кръглостта.

Обзор на 5-осната система за настройка
Наскоро разработената от OKUMA 5-осна система за настройка повишава точността на 5-осната обработка. Това я
прави незаменима за автоматично диагностициране на геометричните грешки с еталонна сфера и сензорна сонда, след
това получените данни се използват за настройка на точността посредством коригиране на грешките.
Диаграма 2 показва процеса на настройка. Операцията по
настройката е изключително проста.

Диаграма 2

Еталонната сфера е инсталирана върху масата и сензорната сонда се позиционира отгоре.
Натискане на бутона "старт на измерването" и след това
бутон "СТАРТ".
Всичко след това се случва автоматично. Геометричните грешки се изчисляват от измерените данни и се включват в параметрите за корекция. С това завършва процесът
на настройка.
След настройката корекциите се отчитат постоянно, не-
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Таблица 1

зависимо от режима на работа, както и дали Tool Center Point
Control (TCPC) е включен или изключен.

Резултати от 5-осната система за настройка
Постига се повишаване на точността при 5-осната обработка. Възможно е също така да се увеличи точността при използване на функции
като TСPC и установяване на компенсации, чрез коригиране на параметрите в средата на въртящата
ос. Тези параметри съответстват
на 4 геометрични грешки в първия ред
на таблица 1. Въпреки това, когато
има намеса на други геометрични
грешки, не може да се направи точно
измерване и не може да бъде достигнато съществено повишаване на точността.

Диаграма 3

Всеки може да работи със самонастройващата
се система бързо и просто
Досега измерването в централна позиция на въртене се извършваше ръчно. Ръчната диагностика обаче отнема време и
е предпоставка за грешки.
За 5-осна система за самонастройване обаче се изискват
само прости операции, а останалата част се извършва автоматично от машината. Тъй като за диагностицирането
времето е от 5 до 10 минути (в зависимост от броя геометрични грешки), всеки може да прави измервания бързо и с постоянно ниво на точност. Измерването е възможно в повечето случаи, дори ако има детайл или присписобление на масата на машината.

гр. София, ул. Николай Хайтов 2-А
тел./факс: 02 / 951 5547
e-mail: office@bulmakmetal.com, www.bulmakmetal.com
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Индустриални
смазочни материали
Д

оброто смазване на подвижните детайли и възли в металообработващи, дървообработващи, селскостопански, транспортни и другите видове машини играе важна роля
за оптималното протичане на съответните производствени процеси.
Едно от основните предназначения
на смазочни материали е намаляване на коефициента на триене между
трещите се повърхнини, което допринася както за намаляване на износването, така и за намаляване на консумацията на енергия. Използването
на смазочни масла допринася и за намаляване на вероятността от
възникване на корозия, за отвеждане
на излишната топлина, а също така
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се почистват триещите се
повърхнини от замърсявания. Производителите обаче продължават да
разширяват асортимента от предлагани смазочни материали, предназначени за различни отрасли на промишлеността и свързаните с тях
сектори. Осигуряването на добро
смазване се счита за една от найлесните за реализиране, но и сред
най-често пренебрегваните мерки,
свързани с осигуряване на добри
производствени характеристики на
оборудването, постигане на висока
производителност и намаляване на
времето за престой на машините.
Добра е да се има предвид обаче, че
за постигането на добри резултати
от особена важност е правилният
подбор на подходящото за конкрет-

ното приложение индустриално смазочно масло. Известно е, че дори
индустриалните системи да са с оптимална конструкция, при неправилно подбран смазочен продукт - първоначално или впоследствие, работата
на съоръженията ще бъде неудовлетворителна, а в резултат може да се
стигне и до повреда на съоръженията. Коректният избор на смазочен
материал и поддържането му в добро работно състояние са от изключителна важност за ефективната и
стабилна работа на оборудването.

Характеристики на
маслата
Индустриалните смазочни масла
се предлагат в богата гама от разновидности и форми. В същото вре-
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ме, в много отрасли на индустрията се прилагат различни норми и
стандарти, поради което изборът
на подходящ смазочен материал,
съответстващ на съответното
приложение, е от решаващо значение. Преди да се пристъпи към избора, специалистите съветват да се
проучат добре различните възможности, като се вземат предвид конкретните особености.
Производителите разработват
и произвеждат специални смазочни
продукти, съобразени с изискванията на различни индустриални приложения. Като цяло всички индустриални смазочни масла е необходимо
да отговарят на общите технически изисквания, сред които намаляване на триенето и износването,
предпазване от корозия, разсейване
на генерираната топлина, както и
да осигуряват добро уплътняване.
Поради широкия кръг от приложения,
различните работни условия и особеностите на протичащите производствени процеси, често се налага
използваните смазочни продукти да
притежават и редица допълнителни свойства, с които да отговорят
на специфичните изисквания на конкретния производствен процес.
Съответно, голяма част от предлаганите смазочни материали са с
подобрени експлоатационни свойства като защитни, антиокислителни и други. Разработват се масла със специално предназначение, в
състава на които се включват специални добавки с цел подобряването
на техните експлоатационни характеристики. Често тези масла са с
удължен експлоатационен срок, който сравнен с този на маслата с
общо предназначение, може да е с
около 2 - 4 пъти по-дълъг. По тази
причина специалистите съветват
при избора на смазочен продукт
първо да се определи дали се предвижда периодично поддържане на
смазочното масло или това ще е
маслото за целия експлоатационен
срок. Това ще помогне да се определи дали е необходимо използването
на смазочно масло с общо предназначение или на специален синтетичен смазочен материал.
Индустриалните масла с общо
предназначение представляват дестилатни или остатъчни минерални
масла или техни смеси, получени от
различни сортове суров нефт. Използват се както за смазване на различно промишлено оборудване, за което
не са необходими специални масла с
прибавки, така и в качеството си на
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базови масла за производството на
смазочни вещества с прибавки.

Минерални, синтетични и
смесени
Принципно, според начина на получаването си смазочните материали
се делят на минерални, синтетични
и смесени. Минералните масла са
получени на основата на нефта, синтетичните съответно по изкуствен път, а смесените съдържат
нефтена и синтетична компонента.
Съставът оказва съществено влияние върху свойствата на маслото,
върху необходимостта от използването на различни присадки, легиращи
вещества, сгъстители, пълнители, а
и върху цената му.
За производството на смазочни
вещества обикновено се използват
базови минерални масла, получени
при дестилацията на суров нефт. Парафиновите масла имат добър вискозитетен индекс (около 90) и температурна стабилност до около 177
°С. Нефтените масла се характеризират с по-нисък вискозитетен индекс - максимум 40, но се отличават
с добра стабилност при ниски температури, до около -40 °С. Някои растителни масла - рапично, слънчогледово и др., също биха могли да се
използват ефективно като базови,
но приложението им се ограничава
от тесния температурен диапазон
на стабилност и от по-високата
цена.
Синтетичните масла, от своя
страна, са изкуствено създадени
индивидуални химически вещества
или техни смеси, близки по химически състав и физични свойства. По
своите характеристики - технически параметри, ефективност и икономичност, синтетичните масла
превъзхождат минералните. Използването на синтетичните масла
като базови се ограничава преди
всичко от значително по-високата
им цена от тази на минералните
масла на базата на нефта.
Произвеждат се и полусинтетични масла, които представляват смеси от синтетични и минерални масла, цената на които е по-ниска от
тази на синтетичните.
Тъй като базовите минерални
масла не удовлетворяват комплекса
от изисквания към съвременните
смазочни вещества, за повишаване
на технико-експлоатационните и
икономическите показатели на маслата в състава им се включват прибавки. В общия обем на маслото количеството на прибавките варира в

широки граници - от части от процента до 25 - 35%. При смесването
на различни прибавки с базовото
масло могат да се образуват молекулярни разтвори, колоидни разтвори, суспензии или емулсии. Известно
е, че молекулярните разтвори представляват хомогенни системи, които се запазват в стабилно състояние неограничено дълго време, за
разлика от колоидните разтвори,
суспензиите и емулсиите, които са
физически нееднородни.
В индустриалните масла се използват прибавки с антифрикционно
действие, прибавки против задиране и износване, прибавки с антикорозионно, антиокислително, вискозно и
депресивно действие.
Индустриални масла според вискозитета си условно могат да се разделят на три групи - леки, средни и
тежки. В съответствие с българското законодателство те са стандартизирани като масла за машинни с
общо предназначение (БДС 5291), редукторни (БДС 13134), трансмисионни (БДС 9797) и турбинни (БДС 5972).
Масла, греси и пасти са най-честите категории индустриални смазочни материали. Обикновено маслата съдържат 95% базово масло (найчесто минерални масла) и 5% добавки. Гресите се състоят от смазочни
масла, които са смесени със сапун, за
да се образува плътна структура.
Пастите съдържат базови масла,
добавки и твърди смазочни материали.

Изисквания към
избраното масло
Избраното синтетично масло
като цяло трябва да осигури добри
механични и химични свойства,
превъзхождащи тези на традиционните минерални масла. При специфични изисквания към смазочното масло
е възможно разработването на специален смазочен материал, предназначен за конкретното приложение.
Ако оборудването ще се смазва
периодично, то обикновено не е необходимо да се използват синтетични или специални смазочни материали, които обикновено са предвидени
за продължителен период на използване. В този случай е необходимо продуктът да отговаря само на основните стандарти за производителност и редовно да бъде добавян.
Ако се предвижда продуктът да се
използва за целия експлоатационен
срок на оборудването, синтетичните базови масла често са препоръчвани поради техните предимства
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инструменти, материали
като: минимална зависимост на вискозитета и другите
физични показатели от температурата, добри мазилни
свойства, осигуряващи нисък коефициент на триене,
намаляване на износването и предпазване от задиране
на триещите повърхнини, подобрена ефективност, химическа стабилност и други.
Като основен недостатък на синтетичните масла
обикновено се посочва тяхната сравнително висока цена.
Според специалисти обаче този недостатък до известна степен се компенсира от по-дългите интервали между смяната на маслото. Този период може да е до 5 пъти
по-дълъг.

Критерии за избор
Основните критерии, които се използват за избор на
индустриалните смазочни масла обикновено са вискозитет, химически състав, температура на втвърдяване,
стабилност против окисление, противоизносни, противозадирни и антикорозионни свойства. Като най-важен
показател от тях се определя вискозитетът на базовото масло. Вискозитетът е мярка за вътрешното триене в маслото и определя дебелината на смазочния слой
между триещите повърхнини, т. е. способността им да
понасят зададено натоварване. Вискозитетът на течните смазочни масла в голяма степен се влияе от изменение на температурата и в значително по-малка степен от промяна в налягането. С увеличение на температурата той бързо намалява. За оценка на това влияние
(по БДС 5665) се въвежда понятието вискозитетен
индекс. По-високите стойности на вискозитетен индекс
за дадено масло определят и по-слабо влияние на температурата върху вискозитета му.
При изменение на температурата се променя и
плътността на маслото. По тази причина при описание
на характеристиките на маслата, вискозитетът и
плътността им се дават за определена температура (в
°С). При понижаване на температурата до определена
стойност, наречена „температура на втвърдяване“,
маслата загубват подвижността си, най-вече поради
голямото увеличение на вискозитета им. За понижаване
на температурата на втвърдяване на маслата към тях
се прибавят специални вещества, наречени „депресори“.
За да се избере масло с подходящ вискозитет, е необходимо предварително да са ясни работната скорост
(променлива или постоянна), видът на триенето (триене при плъзгане, триене при търкаляне), натоварването
и условията на околната среда, съответните стандарти в областта.
При избора на масло специалистите съветват още
изборът да бъде направен на база подробна информация
за детайлите, които ще бъдат смазвани, за оборудването като цяло, за процеса. По-възможност е добре цената да не се поставя като основен критерий, а да се
вземат предвид и някои допълнителни фактори като
намаляване на оперативните разходи, произтичащи от
по-малко престои, по-малко време, необходимо за смазване и поддръжка, измерими икономии на енергия и повишена изходна мощност.
Често, когато даден смазочен продукт е успешно
използван в дадено приложение, той се използва и в други приложения с идеята, че ще се постигнат същите
добри резултати. За съжаление, това не винаги е така.
Всяко приложение е различно и ако смазката е дала добри
резултати при смазване на сачмен лагер, това не означава автоматично, че тя би била подходяща за смазване
и на други видове лагери.
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Повреди и
дълготрайност на
търкалящи лагери
Т

ъркалящите лагери са сред найизползваните машинни елементи с
общо предназначение. Според посоката на възприеманото натоварване
те биват радиални, аксиални и радиално-аксиални (комбинирани), а според
формата на търкалящите тела – сачмени, ролкови и иглени. Обикновено
сачмените лагери се препоръчват при
работа с ниски и средни натоварвания, а ролковите - при тежки натоварвания. При зададени експлоатационни условия изборът на неподходящ
лагер е причина за намаляване на неговата дълготрайност, а от там – и
на работоспособността на машината. При повреди на лагерите се получават аварийни престои на машините, което води до намаляване на производителността им и до големи
загуби, особено в енергетиката и непрекъснатите производства.
В поредица от статии в списание
Инженеринг ревю подробно са разглеждани диагностиката на демон-
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тирани търкалящи лагери и анализът
на повредите, които се наблюдават
върху контактните повърхности на
търкалящите тела и лагерните гривни (т. нар. „пътища на търкаляне“)
върху самите търкалящи тела и лагерни гривни и върху сепаратора както при нормална, така и при неправилна експлоатация на лагера. В настоящия брой ще се спрем на влиянието на условията на работа и повредите на лагерите, върху тяхната
дълготрайност. Добре е да се има
предвид, че високото качество на
лагерите не е гаранция за надеждната им работа. При избора на лагер е
необходимо да бъдат отчетени и
други фактори като доброто мазане, влиянието на околната среда,
качеството на монтажа и правилното техническо обслужване.

Качество на лагерите
Търкалящите лагери са масово
изделие, като фирмите производителки гарантират тяхното качество чрез избор на подходящ мате-
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риал за лагерните гривни и търкалящите тела, технология на изработване, точност на елементите, монтаж и контрол на готовите изделия.
За изработване на лагерните
гривни и търкалящите тела се използват предимно специални лагерни
високовъглеродни хромови стомани
с висока якост, а също и цементуеми легирани стомани, които се подлагат на термична обработка до
голяма твърдост обикновено в диапазона HRC = 61 до 66.
За гривните на хибридните лагери се използват конвенционални лагерни стомани, от вакуумно обезгазена хромова стомана 100Cr6 или от
стомана CHROMEX40, която позволява работа при температури до
260 °С. За търкалящите тела от
керамика се използва специално създаден за лагери силициев нитрид
(Si3N4). Тези лагери имат по-висока
дълготрайност на износване и поголяма устойчивост срещу корозия.
Сепараторите се щамповат от
нисковъглеродна листова стомана,
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но в специални случаи се изработват
масивни от месинг, бронз, леки сплави или от пластмаси. Всички тези
особености се кодират в условното
означение на лагерите, показано във
фирмените каталози.

Повреди при търкалящи
лагери
В зависимост от натоварването
и условията на работа търкалящите
лагери получават най-различни повреди, които в стандартите, във фирмената и техническата литература са описани и се дават във вид на
таблици или фотоси, като се определят и евентуалните причини за
възникването им. Основни причини за
загубване на работоспособността
на търкалящите лагери са:
Умора. При въртенето на лагерните гривни материалът на пътищата на търкаляне и на търкалящите
тела е подложен на продължително
пулсиращо натоварване, което довежда до появата на умора. Това е
причината в тези елементи да се
получават и повреди вследствие
умората на материала. Тези повреди могат да се проявят като обемни - това са разрушения от умора,
като в елементите на лагера се
получават откъртвания, пукнатини
и счупвания. Добре е да се има предвид, че пукнатини и счупвания, освен
от умора, могат да се получат и от
ударно претоварване, от дефекти на
материала, от нанасяне на силни
удари при монтаж непосредствено
върху гривните, при недопустима
овалност на шийката на вала, при
което гривната не контактува по
цялата си повърхност.
В повечето случаи обаче повреди-
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те от умора на материала, които
се проявяват върху търкалящите
тела или пътищата на търкаляне на
гривните, са в резултат на повърхностна умора. Това са повреди от вида:
лющене, питинг, отслояване, микропитинг и др.
Питингът е основна повреда на
търкалящите лагери. Той възниква
само при обилно мазане от действието на циклични контактни напрежения и се проявява като малки разпръснати ямички (шупли, вдлъбнатини) с тъмно дъно върху работната
повърхност. Възниква след продължителна работа при нормални условия
и причинява повишен шум и вибрации
в лагера, с което го прави неработоспособен.
Абразивно износване - наблюдава
се при недобра защита от абразивни частици (прах) поради лошо уплътнение на лагерния възел. Най-честа
повреда на лагерите на автомобили,
трактори, строителни, минни и др.
подобни машини.
Разрушаване на сепаратора - често срещана повреда, особено за лагери с висока честота на въртене.
Пластична деформация на пътищата на търкаляне на гривните или
търкалящите тела във вид на ямички. Възниква при тежки ударни натоварвания на лагера, при статично
претоварване или при силни вибрации, когато лагерът не се върти, при
монтаж на лагера и набиване на гривните с много голяма стегнатост.
Ямички, които са равномерно разположени по пътищата на търкаляне,
се получават при преминаване на
постоянен електрически ток през
лагера (електрически машини, букси
на електролокомотиви и трамваи).

Задиране по работните повърхнини - получава се при тежко натоварени лагери и недостатъчно мазане,
както и при много малки хлабини
вследствие на неправилен монтаж
или при попадане на чужди тела в
лагера.
Пукнатини на гривните и търкалящите тела - получават се при ударни и вибрационни претоварвания,
неправилен монтаж, който предизвиква несъосност и заклинване на
гривните, а също и при силни удари,
както и при дефекти в материала на
елементите.

Дълготрайност на
търкалящи лагери
Общоприетият термин дълготрайност на търкалящите лагери
(bearing life), съгласно стандартите
на ISO, DIN и БДС може да се определи като брой на завъртанията (оборотите) на вътрешната гривна (при
условие, че външната гривна на лагера е приета за стационарна), или
брой часове при стандартна ъглова
скорост до първата проява на
повърхностна умора. При идеални
условия повърхностната умора представлява питинг по контактните
повърхнини, чрез които се предава
натоварването на лагера.
Като надеждност за група еднакви търкалящи лагери, работещи в
еднакви условия, се определя процентът на лагерите от дадената
група, за които се предполага достигане или превишаване на определена
дълготрайност.
За отделен търкалящ лагер това
е вероятността лагерът да достигне или превиши определена дълготрайност.
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Терминът основна дълготрайност (basic rating life) се използва от
повечето производители и е стандартизиран от ISO и БДС ISO 281.
Определя се за група идентични лагери от най-често използваните
лагерни стомани и качество на изработка и при нормални работни
условия и се дефинира като дълготрайност в милиони обороти (или
часове при постоянна скорост), при
което 90% от лагерите в групата
достигат или превишават дълготрайността без видима проява на
контактна умора. За критерий е
приет питинг с размер на ямичките не повече от 0,01 in2 или 0,025
mm2 . Основната дълготрайност по
ISO 281 се означава с L10 .

Критерии за
работоспособност
Лагерът се счита за работоспособен до появата на първата повреда. Тя може да настъпи за кратко
време на експлоатация вследствие
претоварване, неправилен монтаж,
лошо мазане и т. н., но обикновено
настъпва след определен брой завъртания при зададени работни условия
(динамично натоварване). В резултат на разгледаните по-горе причини могат да настъпят повреди (обикновено пластична деформация) и да
излязат от строя и лагери, работещи при много ниски скорости на
относително завъртане на гривните (статично натоварване). Съвременната методика за избор на
търкалящи лагери се базира на два
основни критерия: изчисляване на
статичната товароносимост и изчисляване на дълготрайността на
лагера (динамичната товароносимост). Съответно, при конструиране търкалящите лагери се избират
по каталог и изчислението им се
свежда до избор на стандартен лагер с дадена статична товароносимост и дълготрайност при зададени
условия на работа.
Лагерът се избира само по статична товароносимост, когато не се
върти или се върти много бавно с
честота n = 1min-1. Такива случаи се
срещат при крикове, кранове и други
нискоскоростни механизми. Работоспособността на лагера се определя
от допустимата статична товароносимост, която се изчислява по БДС
ISO 76-1996. Необходимо е статичната товароносимост да бъде отчетена и когато въртящият се (динамично натоварен) лагер е подложен и
на кратковременни ударни претоварвания.
Като основна статична (радиал-
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на или аксиална) товароносимост Со
се определя статичното (радиално
или аксиално) натоварване, което
съответства на определено контактно напрежение (по Herz) в центъра
на най-натоварената зона на контакт между търкалящото тяло и
пътя на търкаляне от:
l 4600 МРа за сферични сачмени лагери;
l 4200 МРа за всички други видове
радиални и радиално-аксиални, както
и за аксиалните и аксиално-радиалните сачмени лагери;
l 4000 МРа за аксиални и аксиалнорадиални ролкови лагери.
При тези контактни напрежения
общата остатъчна деформация в
търкалящото тяло и пътя на търкаляне е приблизително 0,0001 от диаметъра на това тяло, което се
приема като допустимо за нормалната работа на лагера.
Стойностите на СO (в N или kN)
за всеки конкретен типоразмер
търкалящ лагер могат да се определят по формули, дадени в БДС ISO 76,
като същите са дадени и в продуктовите каталози (СO кат).
Изборът на търкалящ лагер по
статична товароносимост се извършва по зависимостта СO = SOPO
= СO кат , където SO е статичният
коефициент на сигурност, въз основа на експлоатационен опит се приема SO =1 до 2,5, а PO е еквивалентното статично натоварване.
За радиални и радиално-аксиални
сачмени лагери PO е по-голямата от
двете стойности, изчислени по формулите: PO = Fr и PO = XOFr + YOFa ,
където Fr и Fa са зададените (изчислени) стойности на радиалното и
аксиалното натоварване; XO и YO са
коефициентите на радиално и на
аксиално натоварване, чиито стойности са дадени в цитирания по-горе
стандарт и в каталозите (например
за едноредни и двуредни сачмени
лагери XO = 0,6; YO = 0,5).
За аксиални сачмени лагери еквивалентното статично аксиално натоварване е PO = Fа.
По динамична товароносимост
лагерите се избират съгласно БДС
ISO 281 - 1999 по зададена дълготрайност, когато подвижната лагерна гривна се върти с честота n >10
min-1. В този случай се взимат предвид основната динамична (радиална
или аксиална) товароносимост Сr или
Ca (в N или kN), която е постоянното
по големина и посока (радиално или
аксиално) натоварване, което търкалящият лагер може теоретично да
поеме при основна дълготрайност,
равна на един милион завъртания

(обороти), т. е. L10 = 1. Стойностите на Сr или Ca са дадени в каталозите (Cкат) за всеки вид и типоразмер
лагер.
Друг основен параметър е еквивалентното динамично (радиално или
аксиално) натоварване Р, което е
постоянното по големина и посока
(радиално или аксиално) натоварване,
под действието на което търкалящият лагер трябва да има такава
дълготрайност, каквато той достига в условията на действителното
натоварване.
Еквивалентното динамично радиално натоварване Pr за радиални и
радиално-аксиални сачмени лагери се
определя от зависимостта Pr = XFr +
YFa, където Х и Y са коефициентите
на динамично радиално и аксиално
натоварване. Те зависят от типа на
лагера и отношението Fa /Fr на аксиалното към радиалното натоварване. Избират се от таблици в стандарта или каталозите.
Еквивалентното динамично аксиално натоварване за аксиални лагери е Pa = Fa.
Основните зависимости, които
свързват горните параметри, са
вследствие на продължителни експерименти и се дават с формулите:
l за радиални и радиално-аксиални
сачмени лагери L10 = (Cr/Pr)3
l за радиални и радиално-аксиални
ролкови лагери L10 = (Cr/Pr)10/3
l за аксиални и аксиално-радиални
ролкови лагери L10 = (Ca/Pa)10/3 .
Горните зависимости представляват уравнението на наклонената
част на кривата на умора за материала на лагерните елементи, като
се отчитат и други фактори, например нормални условия на мазане (с
разпръскване на масло или с грес).
Добре е да се има предвид, че изчисляването по основна дълготрайност е вероятностно и гарантира
работа без повреди на 90% от всички изпитвани лагери (най-малко 30
броя от даден типоразмер), т. е.
10% от лагерите могат да получат
повреди преди необходимата (изчислената) дълготрайност. Действителната средна дълготрайност е 3 до 5 пъти по-голяма от
изчислителната, така че по-голямата част от лагерите имат значително по-голям ресурс от гарантирания. Фактът, че 10% от лагерите могат да се повредят преди
гарантирания срок на работа, не е
от съществено значение за общото машиностроене.
При определен тип на лагера, неговия типоразмер по динамична товароносимост се избира при изчис-
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механични системи
Таблица 1. Стойности на коефициента за надеждността а1

Таблица 2. Стойности на температурния коефициент kT

ление на С с използване на горните
зависимости и спазване на условието: С (по изчисление) ≤ Скат (номинално, по каталог).
Възможно е и предварително, например по конструктивни или други
съображения, да се избере видът и
типоразмерът на лагера (т. е. известни са Р и Скат ) и се изчисли L10,
като получената стойност се сравнява с необходимия ресурс на лагера.

Коригирана
дълготрайност
Ако условията на работа на лагера се различават от нормалните или
90-процентната му надеждност не
е приемлива (енергетика, летателни
апарати и др.) в ISO и БДС ISO и други стандарти (AFBMA, ГОСТ) понятието основна дълготрайност се разширява, като за избор на лагера се
използва коригираната основна
дълготрайност.
Като коригирана основна дълготрайност Lna се определя дълготрайността, получена чрез коригиране на
основната дълготрайност при зададена надеждност с отчитане на специални характеристики на лагера и
специфични работни условия. Изчислява се по ISO, като индексът n представлява разликата между изчисли-
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телната и стопроцентовата надеждност: Lna = a1a2a3L 10 , където: a1 е
коефициентът за надеждността; a2
- поправъчен коефициент за материала; a3 - поправъчен коефициент за
условията на работа.
При конвенционален материал, за
елементите на лагера и нормални
условия на работа, дълготрайността му зависи от необходимата надеждност, като стойностите на
коефициента a1 могат да се отчетат от таблица 1. Вижда се, че ако
се избира лагер с 99% надеждност,
основната му дълготрайност намалява почти 5 пъти.
Стандартите дават право на
производителя да специфицира коефициентите а2 и а3 . Някои фирми
въвеждат комбиниран коефициент
а23 = а2а3. В научни публикации и фирмени каталози се предлага коригираната дълготрайност на всеки отделен лагер да зависи от множество
влияещи фактори като работната
температура, вид и дълготрайност
на смазката, околна среда и ниво на
замърсяване, точност на монтаж,
зона на натоварване, продължителност на работа при ниско натоварване на лагера и други. Тези фактори
се отчитат с редица коефициенти,
които оказват допълнително влия-
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ние върху коригираната дълготрайност.
Например, при повишаване на работната температура динамичната товароносимост С на лагера намалява, което се отчита чрез умножаване на номиналната стойност
Скат с температурния коефициент
kT. По фирмени данни стойностите
му могат да се отчетат от таблица 2.
Наличието на частици (замърсяване) в смазката намалява дълготрайността на контактуващите
повърхнини, тъй като създават условия за концентрация на напреженията, когато търкалящите тела
преминават през зоната на натоварване. Стандартите на ISO препоръчват този коефициент да бъде
равен на 1, когато големината на
частиците е по-малка от 40 mm и
замърсеността е приблизително
15/12 по ISO.
Натоварването на елементите
на лагера, а оттам и възникването
на повреди, зависи също и от хлабината при монтажа на лагера. Доказано е, че при лагери, монтирани към
вала с по-голяма хлабина, натоварването на външната гривна и на търкалящите се тела е по-голямо от това
на подобни лагери, монтирани без
хлабина.
При работата на лагера при ниско натоварване изследванията на
повечето производители показват,
че дълготрайността на умора на
лагера се увеличава значително при
намаляване на натоварването. За
определянето на влиянието на този
фактор различните производители
предлагат използването на компютърни програми или графики.
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