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Трелеборг отличи победителите в първата бизнес практика по
иновационен
На 16 юли т.г. официално бе закрита първата в страната бизнес практика по
управление на иновациите „АПИно – Иновации в действие“, в която се включиха
мениджмънт у нас
15 участника от различни учебни заведения. Пилотната инициатива е съвместен проект на КУЗИС, Трелеборг България и MT&M Колеж и се проведе в рамките
на „Академия по иновационен мениджмънт“. В продължение на повече от месец
младите хора работиха в три екипа на състезателен принцип за решаване на
бизнес казуси от реалната практика на фирма Трелеборг в областите медицина,
електроника и санитарна техника. На церемонията по официалното закриване
генералният директор на Трелеборг Сийлинг Солюшънс България Руслан Папазян
отличи най-иновативните бизнес идеи, разработени в рамките на практиката.
Първа награда в категория „Всеобхватност на индустриалния анализ“ спечели
концепцията на екипа „Санитарна техника“. Отбор „Електроника“ завоюва отличието в категория „Креативност и презентация“, а големите победители в
проекта – екип „Медицински приложения“, получиха специален сертификат за
отлични постижения от фирма Трелеборг.

Сигма България ООД ще дистрибутира продуктите на Zenit Group у
нас
Сигма България ООД обогати портфолиото си с електрически помпи и решения
в областта на пречистването на води на италианския производител Zenit Group,
съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. „Zenit Group се нарежда сред найдобрите международни имена в проектирането и производството на технологии
за пречистване на водата. Основната й дейност е производство на потопяеми
електрически помпи за битови и индустриални приложения. Благодарение на знанията и опита, придобити през годините, Zenit също е основен фактор на пазара
на продукти за окисление и смесване, които отговарят на най-взискателните
изисквания“, поясниха от Сигма България ООД. „Zenit има силно международно
пазарно присъствие. Групата се състои от различни компании по целия свят, всяка
със собствена структура и активи, но всички работещи в преследване на еднаединствена цел – висококачествени технологични решения и все по-иновативни
услуги. Като дистрибутор на Zenit Group в България ние също ще се стремим да
я постигнем. Надяваме се българските потребители да оценят предимствата на
предлаганите продукти и в наше лице да намерят подходящия бизнес партньор“,
допълниха от компанията.
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БАВ връчи първите сертификати за "Знак за качество на БАВ"
Пайплайф България и македонската фирма Конти Хидропласт, чийто представител у нас е Юроком 2000, са първите компании, които получиха сертификати за "Знак за качество на БАВ", издадени от Българската асоциация по водите. Официалните документи бяха връчени от инж. Иван Иванов, председател на
БАВ, на Петко Грънчаров, представител на Пайплайф България, и на Емил Матев,
управител на Юроком 2000. На събитието присъства и Йорданка Стоянова,
председател на изпълнителна комисия "Знак за качество на БАВ“. Българската
асоциация по водите въведе маркировката за пластмасовите тръби, която гарантира, че върху даден продукт е извършен стриктен, допълнителен контрол
по ясно описани стандарти и методика. "Желанието ни е да подпомагаме процеса на изпълнение на водните проекти и да гарантираме устойчивост след
реализацията на обектите. Затова и се нагърбваме с отговорната задача да
инспектираме доставяните в страната ВиК продукти", заяви инж. Иван Иванов.
"Инициативата ни е амбициозна, но несъмнено ще даде добри резултати. Преследваните цели са няколко: понижаване броя на авариите, които всеки един
гражданин на страната заплаща, подобряване качеството на използваните в
подземната инфраструктура продукти, развитие на лоялна конкуренция в производството и доставките на тръби на българския пазар", отбеляза директорът
на Дирекция "Знак за качество на БАВ" инж. Александър Маринчев.

В ход е подготовката на автомобилната конференция CEE
Тазгодишното издание на международната конференция за автомобилния секAutomotive Forum 2014
тор Central & Eastern European Automotive Forum 2014 ще се проведе на 21 и 22
октомври т. г., съобщиха организаторите от Adam Smith Conferences. „Мащабният форум по традиция ще представи най-актуалните технологии в автомобилостроенето и ще предостави платформа за активен обмен на идеи между проектанти, производители и доставчици на оригинално оборудване, както и ангажирани в сектора експерти от Централна и Източна Европа. Богатата програма на
конференцията ще включва презентации, посветени на успешните практики и
предизвикателствата в бранша, инвестициите и постиженията в научноизследователската и развойната дейност, новостите в логистиката и следпродажбеното обслужване. Сред лекторите на CEE Automotive Forum 2014 ще бъдат представители на някои от най-големите европейски и международни автомобилни
компании като Toyota, Peugeot, Citroen, VW, Ford, Porsche, българската Great Wall
Motors и др. В събитието ще вземат участие и водещи асоциации и автомобилни
клъстери от CEE региона“, допълниха организаторите.

HART Foundation избира завод на годината
HART Communication Foundation обяви, че набира номинации за 13-ата си годишна награда за завод на годината (HART Plant of the Year). За нея могат да се
съревновават предприятия от цял свят, които са използвали HART технологията в областта на индустриалната автоматизация. Наградата ще бъде присъдена на предприятието, което е приложило HART възможно най-всеобхватно в своя
проект извън процесите по конфигурация и калибриране. „Чрез наградата за завод
на годината имаме възможност да отличим потребителите, които са демонстрирали изобретателност и са добавили стойност към HART технологията“,
обясни Тед Мастърс, президент и главен изпълнителен директор на организацията. Сред компаниите, наградени в предишните издания на наградата, са BP
(Канада), Clariant (Германия), Dow (САЩ), DuPont (САЩ), Mitsubishi Chemical (Япония), MOL (Унгария), Monsanto (САЩ), PDVSA (Венецуела), Sasol (ЮАР), Shell (Канада)
и Statoil (Норвегия). В основаната през 1993 г. HART Communication Foundation
членуват 315 компании от цял свят. Независимата организация е собственик и
разработчик на протокола за комуникация HART.
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Международна конференция по управление на хора
Сдружение Автомобилен Клъстер България организира Международна Конференция по управление на хора на тема „Успешни практики в управлението на хора,
представени от водещи международни компании от автомобилната и технологична индустрия в България. Конференцията ще се проведе на 30 септември и 1
октомври т. г. в хотел Хилтън, София. Освен успешни примери от HR практиката
събитието ще представи „Реализирани успешни проекти в сътрудничество между
университетите с техническа насоченост и бизнеса/дуалното обучение в България“, „Следващият ЕС оперативен програмен период 2014 – 2020 – предимства
и възможности“ и др. „Опита си ще споделят HR мениджъри с доказан и дългогодишен опит от Sumitomo Electric Bordnetze, Lufthansa Technik, Magna Powertrain,
High Tech Cluster Magurele, ABB Group, Melexis Bulgaria, Liebherr–Hausgeraete Maritsa,
Festo Production, Integrated Micro-Electronics, Haycad Infotech, KPMG, Bulgarian Ministry
of Labor and Social Policy. Участниците ще научат какви практики и подходи прилагат компаниите във връзка със стратегиите по подбор за успешно привличане
на подходящи кадри, политиките за поддържане и повишаване удовлетвореността на служителите, системи за обучение на служителите и други. Те не само ще
имат възможност да се запознаят с най-новите тенденции в успешното управление на хора, но и ще могат да осъществят ценни контакти и да разширят
професионалната си мрежа“, допълниха от АКБ.

Аурубис България с нов изпълнителен директор
Тим Курт е новият изпълнителен директор на Аурубис България от 1 август
т. г., съобщиха от компанията. Той поема поста от Никола Треан, който досега
заемаше ръководната длъжност. „Аурубис България е вторият по-големина завод от Групата и е много важен за нас. Изключително удовлетворен съм, че
намерихме компетентен наследник в рамките на нашата група в лицето на Тим
Курт“, коментира Питър Вилбранд, председател на Управителния съвет на Аурубис Груп. Тим Курт е в екипа на Аурубис Груп от 2006 г. и в момента заема
длъжността вицепрезидент „Корпоративна логистика“. Преди да се присъедини
към компанията той заема различни ръководни длъжности в компании като Юниливър и Нумико, включително с двугодишно пребиваване в Полша.
„Очаквам с нетърпение тази нова, предизвикателна задача. Аурубис България
се разви изключително добре през последните няколко години и съм горд, че ще
имам възможност да продължа този процес заедно със служителите“, коментира Тим Курт.
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ВАПТЕХ проектира две автоматизирани линии за дълбоко изтегляне
Фирма ВАПТЕХ изработи проект за дизайн и производство на два броя автоматизирани линии за дълбоко изтегляне, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. „Всяка от линиите включва специална колонна хидравлична преса
PH1600D с два индивидуални супорта. Максималното пресово усилие на всеки
супорт е 160 тона. Конструирано е второ бутало с максимално усилие от 40
тона в един от супортите, което позволява многоетапни операции при дълбокото изтегляне. Всяка от пресите притежава две индивидуални патент плочи
под всеки супорт и две индивидуални хидравлични приспособления за дълбоко
изтегляне под всяка патент плоча. Автоматизираните линии са оборудвани с
подаващи устройства и системи за трансфер на компонентите, като оборудването е предназначено за производство на кухненски прибори“, заявиха от
ВАПТЕХ. „Като правоприемник на 100-годишни традиции и днес ВАПТЕХ продължава да създава поколения от добри инженери и специалисти в машиностроителния отрасъл, като в областта на пресовото оборудване компетенциите на ВАПТЕХ включват конструирането и производството на цялостни автоматизирани пресови решения, както и хидравлични и механични преси, покриващи множество производствени процеси като щамповане, щанцоване, калибриране, огъване и др.“, допълниха от компанията.

Esgos 2014 събира специалисти по нефтопреработка и газодобив в
Второ издание на Европейската среща по въпросите на нефта и шистовия газ
Лондон

на високо ниво ще се проведе на 29 и 30 септември т. г. в Лондон. „Целта на
предстоящия форум е да се съберат всички заинтересовани страни и да насочат
усилията си към на една успешна индустрия, която предоставя устойчиво бъдеще
на Европа“, коментират организаторите. Тазгодишното издание на европейската среща включва и провеждането на изложение за операторите на шистов газ,
фирми за услуги и консултации в сектора, което ще даде възможност да представят своята продукция на посетителите и участниците в събитието. Конференцията предвижда различни тематични направления, които включват актуални
въпроси за добива и проучванията на шистов газ в Европа, сред които прилагането на реализирани проекти, представянето на успешни практики за обществена
ангажираност, преодоляването на проблемите, застрашаващи околната среда,
завършване на процеса на регулиране и др. С подкрепата на Комисията за опазване
на околната среда събитието ще бъде сериозно фокусирано върху преодоляването
на проблемите по опазване на околната среда в Англия и другите страни от ЕС.
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Atlas Copco празнува 5 години
от представянето на енергийно
ефективната въздуходувка ZS
Atlas Copco отбеляза 5 години производство на енергийно ефективната винтова въздуходувка ZS, използвана в редица приложения, изискващи
компресиран въздух с ниско налягане,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
българския офис на компанията. Продуктът е част от широкото портфолио въздуходувки с налягане от
300 милибара до 1200 милибара и
дебит от 100 м3/ч до 9100 м3/ч.
Според тестовете, проведени от
TUV при представянето на ZS през
2009 г., тя постига 23,8% по-висока
енергийна ефективност от класическата три-лоб въздуходувка при 0,5
бара (д) и 39,7% повече при 0,9 бара
(д). Винтовата въздуходувка на Atlas
Copco се отличава още с вградена
скоростна кутия, смазочна система
и новаторски дизайн на корпуса, който обхваща всички компоненти в
готово за работа решение.

14

Сред най-често използваните приложения са пречистване на отпадни
води, пневматичен транспорт, производство на електроенергия, хранително-вкусова промишленост, фармацевтична и химическа промишленост, производство на целулоза, хартия, текстил, цимент и др.
Чрез инвестицията си в Houston
Service Industries през 2012 г. и в
тяхната гама от енергийно ефективни високоскоростни центробежни въздуходувки Atlas Copco се съсредоточи върху намаляване на разходите за енергия на своите клиенти при
приложенията с ниско налягане. След
представянето на първата винтова
въздуходувка ZS компанията продължи да инвестира в тази технология, като в момента предлага найголямата гама от модели с капацитет от 100 м3 /час до 9100 м3/час.
„В Atlas Copco се стремим да раз-

работваме продукти и услуги с мисъл
за разходите през целия им жизнен
цикъл. В този смисъл потреблението
на енергия е от най-голямо значение
и затова сме фокусирани върху понижаването му при всички продукти.
Винтовата въздуходувка ZS е идеален пример за това как използваме
технологичния си опит от над 140
години, за да разработим наистина
революционна технология“, сподели
Конрад Латам, вицепрезидент маркетинг в дивизия Oil-free Air на Atlas
Copco.
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Насочили сме усилията си
в разработването на
високотехнологични продукти
Фикрет Индже,
председател на Надзорния съвет на Алкомет,
пред сп. Инженеринг ревю
оборудване, и човешки ресурси. Благодарение на широката гама от изделия, които предлагаме, както и
високото ниво на обслужване, конкурентни цени и гъвкави срокове за
доставка, компанията успява бързо
да се адаптира към промените на
динамичната среда, в която работи.
През последните 15 години Алкомет
осъществи мащабна инвестиционна
програма за над 75 млн. евро, която
е само етап от бъдещата ни визия
за завода. Горди сме, че при нас работят висококвалифицирани кадри с
безценен опит и професионализъм.
Дружеството системно подбира и
млади специалисти не само от региона, а от цялата страна.
Уважаеми г-н Индже, кои са основните производствени направления на Алкомет и акцентите в широката гама изделия
на компанията?

Алкомет е един от водещите
производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския
полуостров и единствената по рода
си компания на територията на
България, съчетаваща производството на двата вида продукти. През
2013 г. компанията затвърди водещата си позиция на европейския пазар на домакинско фолио, като пазарният дял на дружеството достигна
14%. Перспективите си за развитие
дружеството вижда в навлизането
на нови пазари на специализирани
високотехнологични продукти като
фолио за топлообменници и опаковъчно фолио за хранителната индустрия, профили с повърхностни обработки, със специално предназначение
в строителството, електротехниката и машиностроенето.
Как защитавате позициите си
на водещ производител на националния и регионалните пазари
вече повече от три десетилетия?

Във висококонкурентен бизнес като нашия, успехът зависи от непрекъснатото инвестиране в две
основни направления – технологии и
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Какви са последните технологични новости, които сте внедрили в производството си?
Как се отразяват направените
инвестиции на обема и качеството на продукцията ви и
какви бъдещи вложения в технологично оборудване планирате?

През последните две години инвестирахме в нов високотехнологичен
валцов стан, италианско производство, и специализирана 600-тонна
преса за изработка на специални профили. С тези инвестиции ще се постигне разнообразяване на предлаганите продукти - производството на
фолиеви продукти с висока добавена
стойност, специални профили с приложение в изработката на велосипеди, душ кабини, лайсни за подови покрития и др. В резултат на осъществената инвестиционна програма
обемът на произведената и реализирана продукция нараства от около 16
700 т през 2003 г на над 60 000 т
през 2013 г. Плановете ни за развитие и внедряване на нови технологии,
разбира се, не се изчерпват само с
това.
Производството на метални
изделия е сред най-енергоемките индустрии. Какви технологии за повишаване на енергийната ефективност интегрирате в операциите си?

По принцип производството на

Алкомет не е сред най-енергоемките
в отрасъла, където най-високо е потреблението на електроенергия при
производството на суровините алумина и първичен алуминий на блок.
Въпреки това Алкомет активно работи за повишаване на енергийната
ефективност в няколко направления,
а именно - подмяна на всички действащи газови горелки, използвани за
топене на алуминий и поддръжката
на температурата му, с нови рекуперативни горелки, което води до
трикратно намаляване консумацията на газ; газифициране и модернизиране на пещите за термообработка във Валцов и Пресов цех; намаляване загубите на енергия в процеса на
производство чрез по-добра изолация
на пещите в Леярен цех с използване
на огнеупорни бетони на водещи
фирми в тази област; рециклиране на
собствения технологичен оборот и
оползотворяване на отпадъчните
алуминиеви продукти от леярския
процес. Газифицирането на пещите
е не само по-икономично, но и значително по-ефективно, тъй като позволява по-бързо достигане до желаната температура на метала и осигурява по-равномерна циркулация на
въздуха за гарантиране високо качество на крайния продукт.
В каква посока планирате да
развивате дейността на дружеството и към кои нови пазарни сегменти насочвате производствените и маркетинговите си усилия?

Фирмата е фокусирала усилията
си към производство на продукти,
които са с по-висока добавена стойност и имат по-сложна технология и
изисквания за качество.
Провеждаме финални тестове за
производство на блистерно фолио,
фолио за опаковка на хранителни
продукти и т.н. Това е само част от
планираните нови продукти, които
фирмата възнамерява да развива в
сферата на валцовото производство. В пресовото производство се
планира обогатяване асортимента
от елоксирани и прахово боядисани
профили.
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Производство на
компоненти и системи
за осветление в България
Настоящият материал в рубрика Във фокус има за цел да представи спецификите и най-интересното
в технологичен и бизнес аспект, случващо се на българския осветителен пазар. Прегледът включва
експертен коментар на проф. д-р инж. Христо Василев и доц. д-р инж. Красимир Велинов, следвани от
представяне на водещи компании производители и търговци на компоненти и системи за осветление
в България. Те разказват за дейността си, за технологичните иновации, екологичната си политика,
за направените и предстоящите инвестиции, както и за съвременното състояние на сектора.

Българските LED производители имат
технологични постижения на световно ниво
проф. д-р инж. Христо Василев, Технически университет – София
Уважаеми проф. Василев, какво
е състоянието на българския
осветителен бранш в момента?

Осветителният бранш вече изживя първоначалния етап от развитието си, в който повечето фирми бяха
вносители, а производителите бяха
малко. Постоянно се появяват нови
участници, като освен традиционните производители на осветителна
техника дойдоха и много хора от
софтуерния бизнес, микроелектрониката, автоматизацията и от други
области, които поради кризата
търсеха алтернативни сфери за изява. Това се оказа изключително полезно за бранша, тъй като на практика
обедини широк кръг от познания и
създаде предпоставки за ускорено
развитие на нашия бизнес. Днес
българските производители имат
постижения в областта на светодиодното осветление, които са на световно равнище. Предлагат се офисни и промишлени светодиодни осветители със светлинен добив 130 lm/
W, което изпреварва дори резултатите на водещи европейски производители. Сериозно внимание започна да се обръща на качеството и
гаранцията. Всичко това е благодарение на Камарата по осветление, на
това, че българските производители комуникират помежду си, състезават се в най-добрия смисъл на думата. Това им помогна бързо да се
променят, преструктурират, да извървят целия този път за кратък
период от време.
С какви проблеми трябва да се
справят българските производители?

Големият проблем на българските
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производители са пазарите. Всяка
страна пази местния си пазар, а ние
сме като разграден двор. Браншовата камара полага големи усилия да се
въведе ред. Искаме да има ясни правила за всички участници. Започнали
сме тази битка и макар въвеждането на ред на пазара да не е лесно,
след като във всички останали
държави има такъв, трябва и ние да
го направим. Не бива да се чувстваме като чужденци в собствената си
страна. Искаме към българските производители да се отнасят с уважение, а не с пренебрежение. Не искаме
никакви преференции, а да бъдем поставени при равни условия.
Бихте ли очертали основните
тенденции в развитието на
светодиодното осветление?

На първо място, бих поставил
светлинния добив на светодиодите.
Той има потенциал още да расте може да достигне до 270 lm/W в
следващите години, в лабораторни
условия вече са постигани и 303 lm/
W. Тук говорим за осветители с индекс на цветопредаване Ra 80 и
цветна температура 4000 К - осветление за офиси и производствени
халета. В момента има такива светодиоди с 200 lm/W. При уличното
осветление се постига индекс на
цветопредаване 70, пак при 4000 К.
Цветната температура е изключително важен показател, който оказва влияние върху здравето на хората. 4000 К е температурата, подходяща за производствени и офис
помещения, както и за улично осветление, 3000 К за помещенията, в
които пребивават подрастващи.
Потенциал за развитие има и в
повишаването на ефективността на

оптичните системи и преодоляването на проблемите с термичния мениджмънт. Друг проблем са драйверите. Некачествените драйвери създават големи проблеми, компрометира
се светодиодното осветление.
Как виждате бъдещето на светодиодната индустрия у нас?

Бъдещето на българската светодиодна индустрия е в местния пазар.
Не твърдя, че трябва да се предлага
само българско, но това, което се
продава, трябва да бъде качествено.
Масово купуваните турски и китайски осветители не са по-евтини, нито
по-качествени. Има български осветители, които са два пъти по-икономични, с два пъти по-дълги гаранции и
много по-евтини, но не се купуват.
Европейският пазар също е голям
шанс за българските производители,
чието преимущество е относително ниската цена на работната ръка.
Тук обаче няма голям потенциал в
бъдеще, тъй като всичко се автоматизира, затова и производителите
трябва да вложат средства в автоматизация и механизация, за да
бъдат конкурентоспособни.
Друго важно условие са работещите регулаторни механизми, както и достъпът до обществени
поръчки. Трябва да се въведат ясни
и прозрачни критерии за оценка на
обществени поръчки. Подготвяме
такива критерии за уличното осветление, предстои и за вътрешното осветление. До 2020 г. само в
областта на уличното осветление
ще има обществени поръчки за около 700 млн. лева. Трябва да се борим
да усвоим този пазар и от максимален дял да се възползва българската
индустрия.
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Прогресът в осветителната
техника през последните
години е голям
доц. д-р инж. Красимир Велинов, председател на
Национален комитет по осветление (НКО)

Уважаеми доц. Велинов, по
какъв начин НКО подпомага
дейността на българските
производители на компоненти и системи за осветление?
Възможностите в това отношение са няколко. Преди всичко поставяме информационното осигуряване
на проектантите и потребителите
за най-новите технологични достижения в областта на осветлението
и светлинните източници. За целта
периодично се организират семинари в различни градове на страната,
често със съдействието на КИИП.
През 2013 г. бяха проведени 10 семинара. Тази година по план предстои
провеждането на още 6 семинара,
като най-голямото събитие бе XV
конференция по осветление с международно участие, на която отбелязахме 50-ата годишнина от основаването на НКО.
На второ място, комитетът запознава българските институции с
проблемите по изграждане на нови
обекти, проблемите по организиране на обществени поръчки и проблеми на експлоатацията на осветителните уредби.
Какво е технологичното ниво
на българските производители към момента?
Прогресът в областта на осветителната техника през последните години е голям. По същество ние
наблюдаваме революция в развитието на източниците на светлина. В
това отношение светодиодите са
един източник на светлина, който
непрекъснато ни изненадва. За съжаление, пазарът в България не е толкова голям, че да позволява конкурентно производство на светодиодни
чипове. От друга страна, тази голя-
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ма динамика дава шанс на малките
фирми бързо да преустройват производството си. По този начин те
могат да постигат технически параметри, далеч надхвърлящи тези на
утвърдените фирми. Естествено,
чудеса не стават. Просто са вложени последните технологични и научни постижения в производството
на тези осветители.
Голям проблем пред българските
производители е свитият пазар. За
да бъде ефективно едно производство, то трябва да се произвежда
в количество, надхвърлящо определен минимум. За различните типове осветители този минимум е от
100 до 500 броя дневно. Това предполага поточно, а не „гаражно производство“ и изисква високопроизводителни машини. В България има
такива фирми. Повечето от тях реализират продукцията си не в нашата страна, а я изнасят навън. Парадокс е, че тяхната по-евтина и качествена продукция не може да намери пазар у нас. Наблюдава се едно
безпардонно и неглижирано отношение към българския бизнес на всички
нива. Вместо да се стимулира финансово, нормативно и ако щете
протекционистично родното производство, то се внасят стоки със
съмнително качество и относително ниска цена или „маркови“ стоки с
многократно по-висока цена и средни параметри, но даващи възможност за големи комисионни. Финансовата политика на поредица от
правителства се стреми да изсмуче всичко под форма на данъци, такси, глоби и нерегламентирани вземания. Трябва да се знае, че не селското стопанство или отглеждането
на тютюн ще ни помогне да израснем икономически. Икономически

подем може да очакваме само от
развитие на високи технологии, но
преди това трябва да си ги отгледаме.
Какви са очертаващите се
тенденции за развитие пред
осветителския бранш в
България и от какво се обуславят те?
Могат да се очертаят две тенденции пред бранша – песимистична
и оптимистична. При песимистичната продължава неглижираното отношение към бизнеса, ресурсите на
фирмите продължават да се свиват,
постепенно отделни фирми фалират, средствата, постъпващи в
бюджета, намаляват. Образованието се неглижира.
Оптимистичният
вариант
включва създаване на преференциални условия за развитие на светодиодните технологии. Това изисква инвестиране от страна на държавата
на огромни средства за развитие на
светодиодните технологии; изграждане на инфраструктура и даване на
преференции на инвеститорите за
производство на електронна техника; стимулиране на образованието
и преференциално отделяне на средства за обучение като първостепенна грижа на нацията; възвръщане на
направените вложения и превръщане на България в тигъра на Европа.
Кой от двата варианта ще изберем
зависи само от нас.
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Компанията ни се развива със
сериозни темпове
Николай Костадинов, мениджър продажби, V-TAC
Представете накратко дейността на компанията, която представлявате.
V-ТАС е запазена търговска марка,
създадена и разработена от идеята
на светодиодното осветление. Основната цел е проектиране, разработка и разпространение на всички
видове LED осветителни решения с
акцент върху масовите продукти и
постигане на най-добро съотношение цена/качество. Компанията постоянно разширява капацитета си.
Инвестираме в по-голяма складова
база, обучение на персонал и пълна
подкрепа на партньорите ни в цял
свят. Наскоро инвестирахме в собствена лаборатория за изследване на
осветителните продукти, които
предлагаме.
Kак бихте коментирали развитието на българския пазар
в последните години? Как се
отразяват на пазара бързите
темпове на развитие на технологиите в областта на LED
осветителите?
Българският пазар, както и световният, се развиват стремглаво напред. Потребителите все повече залагат на LED осветлението, като

тази технология ще измести енергоспестяващите крушки в следващите
години. Наредбите на ЕС допълнително стимулират бизнеса и обществения сектор да заложат на LED.
Развитието в сектора е изцяло в
полза на потребителите, защото
получават по-качествени продукти
на по-ниски цени, като съотношението светлодобив/консумирана енергия постоянно се подобрява.
Какви са плановете ви за развитие и разширяване на производството?

Компанията ни се развива със сериозни темпове за България и Европа, като сме основно експортно ориентирани. Марката V-TAC е сериозно разпознаваема в региона, Централна, Западна Европа и скандинавските
страни. Успешно продаваме и в партньорските ни офиси в Дубай, Мумбай
и Лондон.
В каква посока трябва да се
работи в дългосрочен план, за
да се преодолеят компромисите с качеството и енергийната ефективност на продуктите, които все още са често срещани?
Както във всеки нов технологичен
сектор, има период на узряване и
отсяване на качествената продукция. Клиентът сам ще избере марката, която си струва. За съжаление,
обаче, много от вносителите в
България, дори и в чужбина, си позволяват да внасят продукти, които не
отговарят на нормите на Европейски съюз и по-специално изискванията
за електромагнитна съвместимост
(ЕМС). Това довежда до нелоялна конкуренция, смущения в ефира и до влошаване качеството на енергията в
електропреносната мрежа.

БСМ e инвестирала над 1 млн.
лева за последните 2 години
От началото на 2013 г. фирма
БСМ работи активно по разработката и внедряването в производство на широка гама осветителни
тела изключително на базата на
LED технологии. Всичко това бе
улеснено от натрупания в последните 10 години производствен и технологичен опит при работа с алуминиеви и пластмасови детайли. Фирмата вече е разработила и внедрила в производство осветителни
тела в следните направления: улично осветление и паркинги; офисно осветление; фасадно, градинско осветление на магазини, молове; домашно; осветление за фонтани; илюминация на CNC машини; осветление на
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спортни пространства; индустриално осветление и др. Основна политика на фирмата е да предостави
на своите клиенти цялостни решения и най-вече енергоспестяващи
такива на базата на LED технологии.

За 2 години сме инвестирали повече от 1 млн. лв.
за леярски форми, машини и технологии за производство на LED осветители. Посоката през последните
няколко години се ориентира към реализирането на все по-ефективни
осветители благодарение на супер
бързото подобрение в параметрите
на светодиодите от всички групи -

маломощни, мощни, групови, COP и
др. Бърз растеж регистрират и технологиите за охлаждане на осветителните тела. Не на последно място, трябва да споменем намалението в цените на отделните компоненти за производството на осветителите, най-вече на LED и драйверите“, разказват от компанията.
„Българските производители успяват да следват нивата на технологични иновации, независимо от финансовите проблеми на почти всички нива. Характерен е стремежът
да се следват всички изисквания на
стандартите, поставени на европейско и световно ниво“, допълват
те.
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Технологичните
особености на LED
осветителите
са такива, че те позволяват много
по-ефективно и насочено използване
на излъчения светлинен поток, поточно реализиране на пространствени диаграми, значително спестяване

на енергия вследствие използването
на електронни модули. "Огромно предимство е дългият живот на диодите и силно намалените средства за
поддръжка. Все още като недостатък
може да се посочи чувствителността на LED осветителите към прегряване, мълнии и замърсяване. Цената

става все по-приемлива, което обуславя бързото възвръщане на инвестираните средства.
Производителите гарантират
качеството на LED осветителите
чрез описание на техническите параметри, свързани по определен начин с многогодишна гаранция, понякога между 5 и 10 години.
Въпреки безспорните предимства
на новите технологии, има редица
сериозни проблеми при стандартизацията на LED осветителите, приложението им при обществени
поръчки. Най-важно на този етап е
да се осветлят процедурите по написването на техническите изисквания и обективното оценяване на кандидатите. До този момент такова
липсва. Тук се търси компетентната намеса на съответните държавни органи", коментират от БСМ.

Добрата търговска марка се изгражда
с много усилия и финансов
ресурс Антон Томчев, управител на ВИВА
Г-н Томчев, представете накратко дейността на фирма
ВИВА пред читателите на сп.
Инженеринг ревю.

ВИВА ЕООД е изцяло българска
компания в областта на осветлението. Продуктите на компанията са
познати на пазара под търговската
марка VIVALUX. През последните години продуктовото портфолио на
бранда се развива и разширява съобразно тенденциите към бързоразви-
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ващите се нови технологии в областта на осветлението.
Как бихте коментирали развитието на българския пазар и
производство в последните
години от позицията на ръководител на компания, която
активно търгува и едновременно с това произвежда собствена търговска марка?

Българският пазар неминуемо се
влияе от световните и европейски
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тенденции в бранша. На нашия пазар,
колкото и да е малък, присъстват
големите и известни марки, които
определят посоката на развитие на
осветителните продукти. Както
във всички страни, така и ние, помалките компании в България, изграждащи собствени брандове, се стремим да бъдем конкурентни по отношение на разнообразие, качество и
ценови нива на продуктовото портфолио. Добрата търговска марка се
изгражда с много усилия, включително значителен финансов ресурс за
развойни и маркетингови дейности.
От друга страна, българският пазар
в голяма степен е ориентиран към
ниския ценови клас, което значително ограничава възможностите за
развитие на бранда.
Има ли баланс между търговията с вносни осветители и производството и предлагането
на решения от нашите производители?

Считам, че у нас вече има достатъчно на брой български компании,
които организационно и технологично по нищо не отстъпват на външните производители. Предвид малкия
пазар българските производители са
изключително гъвкави и предлагат
осветителни тела с много конкурентно качество и технически пара-

метри. В условия на по-голям пазар
биха били още по-успешни.
Как се отразяват на пазара изключително бързите темпове
на развитие на технологиите
в областта на LED осветителите и има ли нужда от коренна промяна в търговската политика на компаниите?

LED технологията е може би найбързо развиващата се през последните години. В много кратки срокове
на пазара се пускат много нови LED
продукти. Те идват твърде бързо, за
да заместят тези, които са вече в
търговската мрежа. По друг начин
казано, жизненият цикъл (въвеждане
в пазара, пазарен растеж, зрялост,
спад) на продуктите е твърде
кратък. Това важи изключително много за пазара на светлинни източници. Търговски компании като нашата,
ориентирани към доставки за потребителския пазар, трябва да бъдат
изключително гъвкави откъм логистика и маркетинг, за да успяват да
поддържат винаги необходимите
складови наличности на конкурентни ценови нива.
Българският пазар на системи
за осветление конкурентен ли
е на световните тенденции в
последните години според Вас?

Смятам, че производителите и

търговските компании са готови да
реагират на търсенето на пазара в
технологичен аспект. По-скоро липсата на достатъчен финансов ресурс
в България възпрепятства реализирането на повече енергийно ефективни проекти в областта на осветлението. Със сигурност компетентността и инициативата от страна на
частния бизнес за внедряването на
такива при изграждането на нови и
реконструкция на съществуващи
инвестиционни проекти е на много
високо ниво.
В каква посока трябва да се работи в дългосрочен план, за да
се преодолеят компромисите с
качеството и енергийната
ефективност на продуктите,
които все още са често срещани?

Кратко и ясно – завишаване на
контрола преди пускането на всеки
продукт на пазара. Стриктно спазване на директивите на ЕС по отношение на осветителните продукти. Успехите на другите страни от Европейския съюз са значителни. Там пазарът се регулира и от крайните потребители – всеки иска да си закупи
лампа на добра цена, но има и мисленето за нейната ефективност, включително отражението й върху природата през периода на употреба.

Нашите продукти осигуряват светлина
в повече от 40 държави по целия свят
инж. Анатоли Димитров, изпълнителен директор и
председател на Борда на директорите на Електростарт
Инж. Димитров, представете
накратко производствената
дейност на Електростарт.

изграждаме собствена производствена база за електронни компоненти от най-съвременно поколение.

Електростарт е единственият
български производител на дросели
за почти всички видове осветителни тела. Предприятието от десетилетия е сред най-стабилните работодатели в Северозападна България,
а в последните години сме сред найиновативните български компании в
областта на внедряването на съвременни IT решения в ресурсното обезпечаване и в планиране на производството. Електростарт е наложена
търговска марка на пазарите в над
40 държави в света и непрекъснато
обогатяваме нашия списък с партньори и клиенти, и разширяваме продуктовото си портфолио с електронни компоненти. В момента Електростарт предлага електронни и
магнитни дросели, трансформатори,
запални устройства и LED драйвери,
разработени и произведени изцяло в
нашия завод във Вършец. В момента

Кои области на осветителната
техника имат най-голям потенциал за развитие в момента?
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Струва ми се, че най-популярният
слоган, и то не само в нашия бранш
тази година, е: "Най-добрата енергия
е неконсумираната енергия". Тази
фраза обобщава много от потенциала и насочеността на изследванията
и новите приложения на LED технологиите в осветлението. Към момента
областите на приложение на LED продуктите са свързани основно с интериорното осветление и осветлението на публични обекти, рекламата.
Въвеждане на стандарти за LED осветителите, понижаване стойността
на LED модулите и постигане на все
по-добри показатели на осветеност,
светлинен поток и топлина на светлината са силни предпоставки за разширяване на областите на приложение на LED технологиите. Елект-

ростарт има много ясна стратегия
и приоритети за развитие, бъдещето е електрониката и най-новите й
приложения в осветлението.
На кои външни пазари имате
вече завоювани позиции?

97% от продукцията на Електростарт е предназначена за износ. Имаме дългогодишни търговски отношения с арабските държави (Саудитска
Арабия, Египет, Тунис, Мароко, Йордания и др.), които са едни най-големите ни клиенти. Друга група страни, в
които продаваме, са Русия и бивши-
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те съветски републики Украйна, Беларус. Третата група са почти всички
европейски държави. И четвъртата
група страни, на която продаваме, са
южноамериканските страни - Венецуела, Перу, Колумбия, Коста Рика, Чили.
В последните 6 месеца към нашето
клиентско портфолио прибавихме
Боливия, Еквадор, Уругвай, Ирак.

Имате ли изградена програма
по отношение на екологичната
политика. Какви са инициативите, които сте предприели?

Ние в Електростарт сме отговорни във всичките си действия. Имаме
официално внедрена политика по околна среда и всички дейности в компанията се управляват, съобразно изис-

кванията на международния стандарт ISO 14001:2004. Разбира се,
естеството на нашия бранш предполага прилагане на най-съвременните
индустриални стандарти за енергийна ефективност на самите продукти,
както и на разумното управление на
суровините за тяхното производство, които ние стриктно спазваме.

Инвестираме в разработката
на модулна система за
LED осветителни тела
Филип Шкембов, управител на ИКИС СЛ
Представете накратко компанията - производство, дейност, продуктова гама.

Фирма ИКИС СЛ е създадена преди 16 години с идеята да предостави нов подход в областта на осветителната техника на клиентите.
Основната ни дейност е разработване, дизайн, производство и реализация на осветителни тела. Предимството им е европейският произход
и високото качество на разумна
цена. Комплектовани с модерни източници, те остават без аналог на
пазара. Референция за техническите
характеристики на осветителите е
фактът, че светлотехническите
проектанти в страната използват
наши осветители, за да демонстрират пред инвеститори възможностите за постигане на висока енергийна ефективност.
Конкурентно предимство на фирмата е тясното сътрудничество с
PHILIPS Lighting. ОЕМ партньорството ни позволява да внедряваме ино-
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вативните висококачествени продукти на PHILIPS в нашите продукти. С цел повишаване на конкурентоспособността и модернизация на
производството фирмата ни инвестира в поетапно обновяване с високотехнологични машини с висока
продуктивност и ефективност.
Разкажете за някои от последните инвестиции в производството?

С оглед намерението ни винаги да
отговаряме адекватно на пазарното
търсене ИКИС инвестира в разработването на нови модели осветителни
тела, използващи светодиоди от найново поколение на PHILIPS. Инвестираме в проект за разработване на
модулна система за светодиодни осветителни тела, които, свързани
последователно, покриват по-голяма
площ. Също така се работи и в посока разработване на иновативен производствен процес, опростявайки
проектирането на осветителните
тела и премахване на ненужните
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материали и части, което намалява
разходите за сглобяване. Работим и
по внедряване на нови системи за побързо, евтино и безопасно монтиране на осветителните тела.
На кои от външните пазари
имате вече завоювани позиции?

Фирмата ни е основен доставчик
на осветителни тела за верига ресторанти Бъргър Кинг. Този проект е
от огромно значение за нас, тъй
като е нашата визитка в много
страни – Германия, Англия, Холандия,
Малта, Казахстан и др.
Как виждате развитието на
предлагането на осветителна
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техника по отношение на продуктите и услугите?

За съжаление, в България критериите за търсенето и предлагането на
осветителна техника следват световните тенденции със закъснение
от 2 години. Голяма част от производителите в бранша залагат на найевтините и ефектни решения, които
не винаги са професионални. Хубавото е, че в последните години все повече български фирми посещават световни изложения в областта на осветителната техника и се стремят
да въведат в тяхното портфолио
съвременни и иновативни продукти.

На какви критерии най-често се
позовават инвеститорите и
крайните потребители при избора на осветителна техника?

Решението за избор на осветителна техника от страна на инвеститорите е базирано основно на
критериите: приложение, първоначална инвестиция, експлоатация и
поддръжка на осветителите. При
приложението водеща роля имат
желаната степен и качеството на
осветеност. Тук е мястото на новите технологии, които дават възможност за създаване на специфични
нива на осветеност, използвайки

полезната мощност на лампите. Не
без значение е първоначалната инвестиция и разходите за експлоатация
и поддръжка на осветителната техника, в повечето случаи лампите с
висока осветителна способност и
дълъг експлоатационен живот са
скъпи. Тук превес при инвеститорите взима енергийната ефективност,
въздействие върху околната среда,
възможността за димиране, както и
съотношението цена - качество. Все
повече инвеститори обръщат внимание на произхода и EMS (Environmental Management System) сертифицирането на производителите.

Планираме да навлезем на пазара
на LED лампи за бита
Илия Веселинов, изпълнителен директор на Окта Лайт България
Представете накратко производствената програма и дейността
на компанията, внедрените технологични иновации, екологичната
политика, направените и предстоящите инвестиции.

Окта Лайт България е вертикално
интегрирана компания в областта на
светодиодното осветление. Ние сме
първият производител на високояркостни светодиоди с изцяло базирани в
Европа производствени мощности. От
създаването на фирмата през 2010 г.
и пускането на първия български сериен светодиод Bullstar, нашето производство претърпя огромно развитие
и днес ние предлагаме голямо портфолио от светодиоди като високомощни светодиоди, СМТ светодиоди, особено актуалните в момента светодиодни матрици от вида Chip-On-Board,
светодиоди със специално предназначение (UV, IR). За производителите на
осветителна техника Окта Лайт започна да предоставя и СМТ услуги под
формата на готови светодиодни модули и готови решения, като наши
клиенти вече са Бегели (Италия), ИВТ
(Великобритания) и други. Сред основните направления в дейността ни е
производството на светодиодни осветителни тела и цялостен инженеринг
в областта на осветлението. Компанията ни вече има реализирани множество проекти за офис, индустриално,
улично и екстериорно осветление в
България и чужбина.
В каква посока се развиват технологиите в областта на осветлението в последните няколко
години? По какъв начин постоянните технологични оптимизации променят пазара?

Без съмнение преходът от конвенционално към светодиодно осветление с неговите огромни предимства
по отношение на икономията от електроенергия и разходи за поддръжка е
основният движещ фактор на пазара.
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Радостното за българския пазар е, че
все повече големи компании започват
да се ориентират към този тип осветление. Само през настоящата година ние вече реализирахме цялостни
проекти в областта на светодиодното осветление за Техномаркет, Софарма, Виваком, KFC и други. В условията на икономическа криза Окта Лайт
мисли за своите клиенти и в партньорство с чужди и наши финансови
институции, предлага и различни облекчени финансови схеми.
Успяват ли българските производители да поддържат технологичното ниво на световните
производители?

Ние си "сравнихме часовника" със
световните производители по време
на тазгодишното издание на Light &
Building, където участвахме със собствен щанд. Със самочувствие можем
да твърдим, че конкретно в областта
на светодиодите и светодиодните
модули, ние имаме изделия и технологични решения, които са сред водещите в света. Например светодиодният
модул ACAD, работещ на 230 V променливо напрежение, подходящ за директно вграждане в улични и индустриални осветители, е един от най-добрите продукти от този клас в света.
Светодиодните матрици от типа
Chip-On-Board, както RGB модулите на
компанията, също бяха оценени като
едни от най-иновативните в своята
категория.
В кои области на приложение на
осветителна техника виждате
най-голям потенциал за развитие в краткосрочен план?

Едно от приложенията на светодиодното осветление, което виждаме с
най-голям потенциал и ще бъде наш
основен приоритет в краткосрочен
план, е развитието на ритейл пазара
на LED лампи за бита. В момента този
сегмент е незначителен в България и
все още малък в Европа, но прогнози-

те на всички проучвания са, че след
няколко години ситуацията ще се промени изцяло. През втората половина
на тази година планираме да пуснем
на пазара нашата марка OCTALED с
продукти, предназначени предимно за
индивидуалните потребители. Серията OCTALED включва светодиодни
лампи Е27, Е14, светодиодни тръби
Т8 в различни размери и мощности.
На какви стандарти и критерии
трябва да отговаря един LED осветител, за да може да се нарече енергийноефективен и да гарантира спестяване на енергия
в дългосрочен план? По какъв
начин производителите гарантират неговото качество във
времето?

Стандартите, на които трябва да
отговарят изделията в областта на
LED осветлението, конкретно за ЕС
са разписани в съществуващите директиви и регламенти и те са нашата отправна точка при разработването и създаването на всичките ни
продукти. Разбира се, съществуват
и допълнителни стандарти, които
предстои да се приемат за ЕС, но ние
вече прилагаме за нашите изделия,
като например LM-79 и LM-80. Допълнителна гаранция за качеството на
изделията на един производител е и
сертифицирането им от независими
лаборатории, каквито има в България
и ние също използваме за сертифициране на целия ни асортимeнт.

август 2014
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Непрекъснато инвестираме в
обновяване на производството
инж. Самет Исак, изпълнителен директор Поларис Лайтинг
Представете накратко дейността на компанията.

Поларис се занимава с производство и търговия на осветителни
тела повече от 20 години. През тези
години производствената ни програма е претърпяла много промени, тъй
като осветлението се развива с
динамични темпове и ние се стремим да бъдем в крак с тенденциите,
както и да създаваме такива. Във
времето сме инвестирали огромни
ресурси за обновяване на производствения ни цех, както и за обучение
на квалифицирани работници. Всеки
нов модел се тества за ефективност, светлоразпределние и електромагнитна съвместимост. За тази
цел от години успешно си партнираме с ТУ-Варна, а отскоро и с ТУ-София
Какви осветителни тела произвеждате предимно през последната година?

Все още най-голям процент от
производствената ни линия се ангажира от офис осветителни тела с
луминесцентни лампи, но с течение
на времето все повече се измества
от светодиони осветители. За сравнение, за първото шестмесечие на
2014 г. имаме ръст от 320% в про-
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дажбата на светодиодни осветителни тела спрямо м. г. Не е за пренебрегване и продажбата на промишлени осветителни тела на италианската фирма Бегели, чийто основен
дистрибутор за България сме от 15
години. За да бъдем по-гъвкави, продуктите се внасят на компоненти,
като ги асемблираме тук.
Как според вас се развива производството на LED осветителни тела?

Без съмнение до няколко години ще
изместят осветителните тела, използващи стандартни източници на
светлина, тъй като постоянно се
подобрява както светлинният поток, така и качеството на светлина. Затова голяма част от нашите
усилия са насочени за разработване
на осветителни тела, използващи
такъв светлоизточник. За съжаление, повечето клиенти се ръководят
предимно от цената на един продукт. Затова и хората смятат, че
светодиодите не са толкова надеждни, колкото се говори. Когато ние
разработваме светодиодно тяло, акцентираме на няколко проблема
като: охлаждане на светодиода; неговото захранване; оптична систе-
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ма за по добро светлоразпределние;
качество и модел на светодиода;
дизайна на осветителното тяло.
Успяват ли българските производители да поддържат световното технологично ниво?

В България има няколко производители, които работят на световно
ниво и произвеждат изключително
качествени продукти на приемливи
цени, което ги прави предпочитани
не само в Европа, но и извън нейните
граници. От 2013 г. успешно изнасяме част от нашата продукция предимно за Европа. Клиентите ни основно са в Естония, Литва, Латвия и
Македония.
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Откриваме нова производствена
сграда с модерно оборудване
Иво Върганов, управител на РОМТЕХ-3 Ес
Уважаеми г-н Върганов, представете накратко дейността
и производствената програма
на компанията.

РОМТЕХ-3 Ес е 100% частно холандско-българско смесено дружество,
създадено на 17 май 2007 г. от Интелигентни системи за сигурност и
Rommens Instrumenten-en Apparatenbouw B.V. РОМТЕХ-3 Ес и ИСС имат
следните производства: проектиране, производство и асемблиране на
електронни изделия, включващо SMT
и TH-насищане, оживяване и настройка на печатни платки; производство
на електромеханични изделия - малки
кабелни снопове; цех за шприцоване
на пластмасови (термопластични)
детайли до 1600 гр; метало-пресов
цех за обработка на листов материал и линия за прахово боядисване.
За кои области на приложение
на осветителната техника, според вас, има най-голям потенциал за развитие в момента?

Светодиодното осветление се
превръща в основно в чужбина и се
разраства в България, което подтикна нашата фирма да разшири и усъвършенства работата в LED направлението. Благодарение на натрупан
многогодишен опит в производството на електронни и електромеханични изделия резултатите не закъсняха
- спечелихме и продължаваме да печелим клиенти от България, Западна
Европа и Русия. В някои държави имаме и официални представители. В
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момента разработваме 2 модела за
масово приложение с акцент ниска
цена при запазване на високо качество и 5-годишна гаранция. Възможност за това ни дава основно висококачествената компонентна база –
използваме светодиоди изключително от реномирани производители –
Osram, Cree, Samsung и захранващи
блокове на Tridonic, Osram и Meanwell.
Ново направление в производствената ни програма са различни високоефективни светодиодни модули, предназначени за вграждане в произволни
модели осветители. Повечето от
тях са съвместими с налагащия се
вече международен стандарт ZHAGA.
Нашето предимство при производството на тези модули е, че се произвеждат с последно поколение светодиоди на Samsung и Osram, което
ги прави особено ефективни и надеждни. Само като пример мога да посоча, че някои от нашите модули са с
ефективност над 160 Lm/W.
Имате ли дългосрочна програма за развитие и разширяване
на производството?

Фирмата разполага с 8000 кв. м
собствени площи, от които 1900 кв.
м съвременно оборудвани производствени помещения и офиси. Производствените помещения за електронни и електромеханични изделия са
с ESD оборудване и продукцията е в
съответствие с IPC-A-610 стандарт. Най-новата ни инвестиция е
нова производствена сграда с раз-

гъната площ 7000 кв.м, изградена и
оборудвана по последните стандарти за електронно производство.
Цялата сграда ще бъде осветена с
над 700 светодиодни осветителя,
производство на нашата фирма.
Доколкото ми е известно, това ще
бъде първата сграда от подобен
мащаб в България, изцяло осветена
със светодиодно осветление. Благодарение на светодиодното осветление, както и на всички най-съвременни системи за отопление, климатизация и топлоизолация, ние не само
покриваме, а и значително надхвърляме съвременните изисквания за високоефективна и екологична сграда.
През август т. г. предстои производството на електроника да се премести в новата сграда. Планираме през
2015 г. да внедрим допълнително
нови високопроизводителни мощности за асемблиране на печатни платки, в частност и на светодиодни.

август 2014
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Постоянната оптимизация на
производството ни помага
да вървим напред
Ганчо Ганчев, R&D мениджър на Солар ЛЕД Пауър
Представете производствената програма и дейността на
компанията.

Солар ЛЕД Пауър произвежда светодиодни осветители от 4 години.
Започнахме с продукти за външно
осветление – прожектори, улични
лампи, промишлени осветители. Реализирахме няколко големи проекта
за улично и промишлено осветление
с наши партньори и клиенти в страната и чужбина. През последната
година инвестираме повече в интериорно осветление и по-специално
светодиодни осветители за офиси,
супермаркети, промишлени халета и
складове. В настоящия момент внедряваме в производство 3 нови серии продукти: офис LED осветители
за вграден таван и външен монтаж,
линеен LED осветител за магазини и
супермаркети и серия LED осветите-
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ли тип камбана за цехове, складове и
работни помещения. Всички те са
подходящи за директна замяна на
съществуващите конвенционални
осветители и предлагат изключителна гъвкавост и енергийна ефективност.
Посочете някои от направените и предстоящи инвестиции
в производството.

Солар Лед Пауър инвестира в производството на светодиодни осветители от самото си създаване.
Фирмата самостоятелно разработи
и внедри в производство няколко CNC
машини, има изградени 2 цеха за обработка на метали и 2 производствени линии за сглобяването на
светодиодните осветители. Оптимизацията и автоматизацията на
производството е един непрекъснат
процес, който ни помага да вървим
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напред. В момента въвеждаме в експлоатация изцяло нова производствена линия, която ще ни позволи да
увеличим драстично производителността си и да въведем в производство най-новата ни серия продукти
– светодиодни офис осветители за
окачен таван и външен монтаж. С
тези осветители постигнахме една
наистина висока енергийна ефективност, над 130 lm/W, и те получиха
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заслужена висока оценка при тяхното представяне на конференцията
Bullight 2014 в Созопол.
Каква екологична политика
следвате?

Фирмата е ангажирана от самото
си създаване с опазването на околната среда. През месец май т.г. Солар
Лед Пауър бе сертифицирана от пре-

стижната международна организация
по стандартите ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 и OHSAS 18001:2007. По
този начин фирмата доказа още
веднъж своята ангажираност към
спазването на най-високите стандарти за качество на продукцията, опазване на околната среда и безопасност
на производството.

Интеко Индустриал, част
от Трансимпекс България,
предлага цялостна гама
осветителни решения
Интеко Индустриал e част от
търговско-производственото обединение Трансимпекс – България, чиято
основна дейност е производството
и дистрибуцията в страната и чужбина на широка гама индустриални
продукти. Интеко Индустриал се занимава с производство на кабелоносещи системи, заключващи системи
и осветителна техника. Компанията
има повече от 10 години опит като
доставчик на електрическо монтажно оборудване за цялата територия
на страната и износител за Европейския съюз и съседните на България
държави.

Производство,
инженеринг и логистика
„Разполагаме с високотехнологично оборудване, отговарящо на всички европейски норми и стандарти,
както и с опитен екип, съставен от
инженерни и маркетингови експерти. Предлагаме цялостно обслужване - от планирането на електрическите инсталации, през тяхната реализация до крайното изпитване и
пускане в експлоатация, както и изпълнението не само на стандартни,
но и на проекти по специални изисквания“, коментират от фирмата.
„От голямо значение за успешния
ни бизнес е и транспортната ни политика, която е плод на цялостен и
професионален подход. Като част от
Трансимпекс - България, притежаваме
собствени превозни средства за вътрешен и международен транспорт, а
всички продукти се доставят на място до обектите на клиентите“, допълват от Интеко Индустриал. Продуктовото портфолио на компанията включва широка гама осветителни тела, подходящи за индустриални,
търговски и жилищни приложения.

Индустриалните решения
на фирмата
включват разнообразна гама от осветители, подходящи за стерилни
помещения и промишлени халета,

32

серия високоустойчиви индустриални осветителни тела с клас на защита IP 44, както и серии водоустойчиви и прахоустойчиви осветители (клас IP65), изработени от висококачествени и дълговечни технически полимери. Каталогът на Интеко обхваща още специална гама изделия със защитно стъкло и решетка
за осветяване на производствени
помещения в тежката индустрия и
такива с висок таван.

Осветителните тела
от серията TIL T8 RM
са предназначени за офиси, училища,
публични и търговски обекти. При
тях са възможни варианти с моно- и
двойни параболични рефлектори.
Портфолиото осветители на Интеко Индустриал обхваща още серии
продукти за оптимална енергийна
ефективност, разработени въз основа на най-съвременни решения за
енергоспестяване. Каталогът се
допълва от модерни дизайнерски решения за публични и частни зони,
конструирани от стъкло и метал,
достъпни в модели за интегриран и
повърхностен монтаж.
„Разполагаме с технически възможности за производство на широка гама от специални решения, включително и нестандартни осветителни тела. Предлагаме още решения за вътрешно или външно осветление на обществени сгради и спортни съоръжения, както и серия осветители за паркове и градини“, заявяват
от компанията.
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Амара Лайтинг предлага
разнообразни светодиодни
продукти
Амара Лайтинг e фирма, ориентирана изключително към търговията
със светодиодни продукти - осветителни тела с мощни светодиоди,
светодиодни крушки, светодиодни
ленти, прожектори и фасадно осветление.
„В момента наблюдаваме

бурно развитие на
светодиодните
осветителни тела
като всяко следващо поколение осветители се отличава с подобрени
светлинни показатели. Работи се
предимно в посока към подобряване на
цветопредаването, съотношението
лумени/ват, компактност и уеднаквяване на отделните компоненти.
Като представител на няколко водещи в световен мащаб фирми производители на светодиодни компоненти (мощни светодиоди, охлаждания за
мощни светодиоди), наблюдаваме
именно това – все по-добро съотношение лумени/ват, по-компактни размери на охлажданията, униформеност
на продуктите, повишаване на индекса на цветопредаване и т.н. Същев-

ременно с това цената на отделните компоненти и готовите осветители намалява, а търсенето им се
увеличава. Това са световни тенденции, които, разбира се, важат и за
България“, коментира Борис Йоцов,
управител на компанията.

Основните предимства
на LED осветителите
са, на първо място, многократно
по-ниска консумация на енергия за
единица светлинен добив и многократно по-дълъг живот. Нямат вредни излъчвания и не нагряват. „Много
важно предимство, вероятно найважното, е възможността много
точно и лесно да се управлява интензитета им, също така лесно да се
правят осветители с променлива
цветна температура, което дава
почти неограничени възможности на
дизайнерите. Основният недостатък засега, с тенденция към разрешаване, е по-ниският индекс на цветопредаване. Друг основен проблем
е, че захранващите устройства
относително рядко имат задоволително дълъг живот. При правилна

концепция и дизайн на осветителя,
светодиодите биха ги надживели
многократно“, подчертава той.
От Амара Лайтинг допълват, че
областите на приложение на LED
осветителите са там, където има
дълги часове на употреба и това е
логично, тъй като светодиодните
осветители се откупуват най-бързо
- индустриални обекти, фабрики, складове, паркинги, игрища, бензиностанции, офиси, търговски обекти. „Все
повече собственици на такива обекти заменят изцяло "традиционното"
си осветление със светодиодно“,
припомнят от компанията.

Предлагаме цялостни решения за
енергоспестяване на клиентите си
инж. Иван Димов, управител на Бегели България
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Какво е актуалното състояние на пазара на осветителни системи в България?
В последните години наблюдаваме
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много бурно развитие на LED осветлението. За съжаление, първоначално
90% от фирмите, които предлагаха
на пазара LED осветителни тела,
бяха дилетанти в бранша. Това увеличи процента на некачествените
китайски LED осветители на пазара.
Освен това тези LED осветителни
тела се предлагаха на парче, най-често с неподходяща за клиентите
цветна температура. Това накара
директорите и техническите ръководители на промишлените предприятия, големи търговски площи и складове да се ориентират към сериозните фирми, занимаващи се с LED и
енергоспестяващо осветление, които им предоставят цялостни решения за енергоспестяване, а не решения на парче.

Какви са тенденциите на пазара и какви са препоръките
ви към клиентите?
Решенията, които предоставят
сериозните фирми в областта на
осветлението, една от които е нашата, се базират на много точно
обследване на старото положение
на осветлението, в което се намира например дадено промишлено
предприятие. То включва замерванията на консумация на електрическата енергия в различни точки, изследване на режима на работа на
съответното предприятие, възможностите за използване на дневната светлина, изследване на равномерността и ергономичността
на старото осветление. На тази
база се изработват няколко варианта на ново осветление, според
европейските норми за осветеност. Най-често на големи височини се сменят стари живачни, натриеви или металхалогенни камбани с модерни енергоспестяващи луминесцентни осветителни или модерни LED осветителни тела. На
малки височини се сменят стари
неефективни луминесцентни осветителни тела с конвенционален баласт с енергоспестяващи луминесцентни осветителни тела с електронен баласт или енергоспестяващи LED осветители. При правилни
изчисления на подходящите обекти
за енергийна оптимизация новите
осветителни тела могат да се изплатят само за 2-3 години. На някои места дори не е необходимо да

се сменят старите осветителни
тела. Достатъчно е да се смени
само рефлекторът, където са монтирани конвенционалният баласт,
стартерът и фасонките на луминесцентните тръби с LED ретрофит със същите размери, за да се
получи икономическият ефект от
намаляването на консумацията на
електрическа енергия.
Разкажете за конкретни решения, които Бегели предлага на своите клиенти в индустрията.
Бегели има продадени няколко
стотин хиляди промишлени луминесцентни осветителни тела в България от серията Leader и BS100. Много от тях са продадени тогава, когато стандартите позволяваха осветителни тела с конвенционални
баласти. Сега Бегели има разработен LED ретрофит за осветителни тела 2 x 36 W и 2 x 58 W, който
позволява с една проста смяна да се
намали с между 45 и 80% консумацията на електрическа енергия без
допълнителни разходи за смяна на
целите осветителни тела.
Накрая бих искал да препоръчам на
ръководителите на промишлени
предприятия, големи търговски площи и складове да търсят сериозни
фирми в бранша, когато решат да
намалят драстично консумацията на
електрическа енергия, както и да
увеличат осветеността, равномерността и ергономичността на осветителните си тела.

•Промишлени луминесцентни
осветителни тела Т5
•Промишлени луминесцентни
осветителни тела Т8 с
УЛТРА НИСКА консумация
•Металхалогенни и натриеви камбани

ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

•Промишлени LED осветителни тела
•Промишлени LED аварийни
осветителни тела
•Взривобезопасни осветителни тела

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

август 2014

35

във фокус

ZMDI предлага широка гама LED драйвери
за ефективно и икономично осветление
ZMDI е компания с богат опит в дизайна на аналоговоцифрови интегрални схеми, ориентирана към зелените
технологии. Акцент в портфолиото на фирмата е фамилия светодиодни драйвери, предназначени за всички видове вътрешно и външно осветление. „Гамата включва
драйвери за различни захранващи напрежения и мощност,
като ефективността достига 98%. Високата им енергийна ефективност и минималният брой външни компоненти, необходими за изграждане на крайни продукти, ги
правят предпочитани за реализиране на икономични решения за осветление“, коментират от фирмата.

Моделите от серията LED драйвери
ZLED7xx0
с интегрирани ключове управляват единични светодиоди или светодиодни ленти с обхват на захранващото
напрежение 6-40 V, използвайки понижаващ индуктивен
преобразувател в режим на непрекъснат ток. „ZLED7000,
ZLED7020, ZLED7320, ZLED7520 и ZLED7720 позволяват
регулиране на яркостта чрез широчинно-импулсно модулиране и/или с постоянно напрежение. Изходният им ток
е от 0.35 A до 1.2 A. ZLED7030, ZLED7330, ZLED7530 и
ZLED7730 регулират на яркостта чрез комутиране на
захранващото напрежение. Изходният им ток е от 0.35
A до 1.2 A. ZLED7010 включва температурна компенсация, PWM и DC управление при максимален изходен ток
0.75 A“, информират от ZMDI.
За управление на светодиодни ленти, захранвани от
ниско напрежение, фирмата предлага модела ZLED7015 с
интегриран повишаващ конвертор. Той е оптимизиран за

приложения, изискващи малък размер и ниска цена.
„ZLED7015 притежава защити от късо съединение или
отворен изход, понижено и повишено напрежение, както
и защита от прегряване. Вградената функция за плавен
старт намалява пиковия ток при пусковия процес и удължава живота на светодиодите“, обясняват от фирмата.
Гамата обхваща и моделите нискошумящи DC/DC конвертори с умножители на напрежение и постоянна честота
ZLED7012 и ZLED7022. Те могат да управляват ленти
съответно с до четири или шест светодиода при постоянно захранващо напрежение от 2.8 до 5.5 V и са подходящи за портативни устройства с батерийно захранване.

За приложения с мрежово захранване
е предвиден универсалният драйвер ZLED7001, позволяващ ефективно управление на високояркостни светодиоди (HB LED) със захранващо напрежение от 8 Vdc до
450 Vdc. За приложения с батерийно захранване, които
изискват превключване към резервен маломощен канал,
когато захранването спадне под определено ниво, е разработен моделът ZLED7002. Той представлява превключващ двуканален драйвер, който работи при ниско захранващо напрежение от 2.7 до 5.5 V“, разясняват производителите.
„ZMDI непрекъснато се стреми да спомогне за скъсяване сроковете за развойна дейност. От тази година
CAD моделите на чиповете, които предлагаме, вече са
включени в библиотеките на Altium. Предлагаме и пълен
набор от развойни платки и документация на примерни
разработки за цялата гама LED драйвери. Нашите потенциални клиенти могат да разчитат на безплатно
изработване на схема и прототипи, както и на подкрепа в разработката на техните изделия от екипа във
Варна“, допълват от компанията.

Българските
фирми предлагат
осветители на
съвременно
техническо ниво
Васил Йотов, управител на фирма КОВАС
По какъв начин постоянните технологични оптимизации в производството на осветление променят пазара и налага ли това генерални промени в
маркетинговата стратегия на участниците?

Развитието на технологиите винаги е диктувало
промените на технологичния пазар. Светодиодните лампи бързо стават все по-ефективни и навлизат във всички сфери на живота, измествайки старите източници
на светлина. Новата технология създаде предпоставки
за предлагане на осветление, което се очаква да работи
7-10-12-15 години и след това осветителите да бъдат
сменени с нови, по-ефективни, като през този период
сметките за ел. енергия са минимални и не се налагат
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почти никакви замени на лампи и
отстраняване на повредени баласти.
С устремното развитие на новите
LED технологии промените в маркетинговите стратегии на пазарните
участници в този сектор са неизбежни. Осветителната технология сега
и в бъдеще ще позволява да се предлагат цели осветителни уредби и интелигентни системи за управление,
а не лампи, баласти, пускови устройства, ел. кондензатори и други елементи на осветителите, както
беше досега.
Смятате ли, че българският
пазар на системи за осветление е достатъчно развит и
подготвен да се адаптира към
динамиката на развитие на
технологиите?

Да, хората от технологичните
фирми у нас са в крак с времето и
предлагат осветители на съвременно техническо ниво. Новите тенденции в осветителната техника са
познати на нашите технологични
фирми и на пазара могат да се намерят последните постижения на
българските производители и на водещите световни светлотехнически фирми. Българските производители на осветители със светодиоди
предлагат осветители по поръчка на
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клиента, който може да поръча формата, размерите, цвета, количеството на излъчваната светлина,
дълготрайността на осветителя и
на светодиодния модул.
Кои са според вас водещите
приоритети на инвеститорите при избора на осветителни
тела и системи?

Изборът на осветление днес у нас
зависи от цената на лампите и осветителите, като се отдава предпочитание на най-евтините лампи и
осветители. Нашите и чуждите частни фирми се консултират с професионалисти и търсят енергийната ефективност на преустроената
осветителна уредба и възможно найкъсия период на откупуване на капиталните вложения чрез спестяване
на пари за ел. енергия за осветление.
Ако резултатите от анализа покажат приемлив период на откупуване
на инвестицията, то клиентът е
готов да вложи дори голяма сума
пари за ново осветление на високо
качествено ниво.

август 2014

В каква посока трябва да се работи за развитието на пазара
и производството на осветителна техника в дългосрочен
план?

Административните мерки мо-

гат да променят нашата нормативна уредба и да дадат път на високото качество и на по-голямата енергийна ефективност на изкуственото осветление у нас. Въвеждането
на нови процедури за проектиране,
изграждане и техническо обслужване на осветлението също биха допринесли за по-високото качество на
българското осветление. Премахването на порочните практики при
финансирането и реализирането на
осветителни проекти в българските
общини също ще помогне за развитието на пазара.
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Комет Електроникс
Електроникс е водещ
доставчик на решения за българската осветителна индустрия
Комет Електроникс е един от
първите дистрибутори на светодиоди CREE за българския пазар, като
постоянно поддържа на склад над 120
вида цветни и бели светодиоди.
Отскоро фирмата предлага на своите клиенти светодиодни модули
CREE LMH2 с 5 години гаранция в
различни варианти на светлинен
поток и цветна температура. „От
нас може да закупите най-новите
бели светодиоди с висок светлинен
поток 180 lm/W, COB, цветни светодиоди за декоративно осветление“, завяват от компанията.
Компанията предлага активни и
пасивни охлаждащи модули SUNON,
чрез които може да бъде гарантирана работната температура на мощните светодиодни и същевременно
да се намалят размерите на осветителя.
Като основно допълнение се предлагат комплексни услуги на клиента
при специфични проекти за осветление. Фирмата разполага със

собствено SMD
производствено звено
с което бързо реализира прототипи
и производство на малки и средни
серии. Екип от инженери оказват
техническа помощ на клиентите при
избор на светодиоди, проектиране
на печатни платки, реализиране на
прототипни серии, проектиране на
AC/DC и DC/DC захранващи блокове.
Продуктовата гама за светодиодни компоненти непрекъснато се
допълва. Отскоро част от офертата на Комет Електроникс са маломощни и средномощни светодиоди
на тайванската компания EDISON
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OPTO, както и светодиодни модули
за професионално осветление.
Преди месец компанията проведе
редица технически обучения на клиенти за новите продукти на финландската фирма LEDIL – водещ производител на оптични системи за различни
осветителни приложения. Използването на вторични оптични елементи
дава възможност за лесно достигане
на желаните стандарти за улично,
промишлено и офис осветление.
Комет Електроникс предлага и
голям набор от професионални и ценово ориентирани специализирани
захранвания за светодиодно осветление на фирмите MOSO, MAGTECH,
JIMBO.
„Независимо дали сте фирма за
осветление или сега навлизате в
осветителния бранш, в Комет Електроникс можете да откриете богата гама от алуминиеви корпуси за
светодиодни осветители, които да
бъдат оборудвани с LED модули и
захранвания, както и със системи за
радио управление по желание на клиента и съобразено с техническите
изисквания на проекта. Фирмата
оказва съдействие на своите клиенти при сертифициране, изпитания и
обмяната на ноу-хау между фирми“,
коментират от компанията.
Комет Електроникс предлага

радиоуправляеми модули
IQRF и Zigbee
с които лесно може да бъде изградена система за дистанционно управление на улично осветление, както и
други решения в областта.
„Като дистрибутор на електронни компоненти ние помагаме за об-

Комет Електроникс, съвместно с още
три български фирми, разработи контролер за интелигентно управление на улично осветление.

мяната на техническа информация и
помощ за реализация на специфични
проекти“, споделят те.
Комет Електроникс също така е
и доставчик на компоненти и технически решения за водещи проекти,
свързани със светодиодното осветление както в България, така и в
Румъния, Сърбия и Македония.
„С богатата гама от компоненти, предлагана от Microchip, можете лесно да реализирате различни
варианти на захранвания и контролери за управление на цветни светодиоди за архитектурно художествено осветление. Вашата разработка
ще бъде подпомогната от голям избор развойни китове.
Ние сме ориентирани към новите
тенденции за LED интегрирани модули, които помагат на OEM производителите да намалят разходите,
да съкратят времето за пускане на
пазара и да се осигури най-високо
качество и ефективност чрез оптимизиране на оптичния, електрическия, термичния и механичен дизайн.
Без значение кой от предложените продукти ще изберете, Вие може
да бъдете сигурни, че имате цялостно решение, което е създадено в
България от компания с добра репутация за надеждност и качество“,
категорични са от Комет.
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Преход към
дигиталната ера
Светодиодите ще се превърнат в доминираща технология в почти всички светотехнически приложения
и Osram следва тази тенденция. В момента светодиодният бизнес на компанията съставлява една трета от общия размер на приходите и тазгодишните
ни продажби на SSL продукти и решения са по-високи
от предходната година. Възнамеряваме да увеличим
дела на светодиодното осветление в нашето портфолио, като през 2017 г. то би трябвало да съставлява над 50% от приходите ни. Компанията е добре подготвена за това, защото нашето подразделение за оптични полупроводникови компоненти от много години е номер две в света изпреварвайки фирмите от Корея, Китай, Тайван и САЩ. През последните 40 години разработихме много иновации в областта на осветлението, визуализацията и сензорите.

Модулните платформи са основен
акцент в производството ни
В момента разработваме модулни платформи за
много области на осветлението, включително и за
светодиодните лампи. Под модулна платформа имаме предвид идентични модули, които се използват в
широка гама от продукти. Целта на тези разработки е възможността да представим по-широко разнообразие от модели с по-малки разходи и за по-кратко
време. Също така, модулните платформи ни дават
възможност да бъдем гъвкави. Както знаете, периодът на разработка на нови светодиодни продукти в
момента е между шест и девет, а понякога и дванадесет месеца, а след това на пазара излиза ново поколение светодиоди с подобрени характеристики. Досега щеше да е необходимо да разработим изцяло нова
лампа, но платформите ни предоставят ясно дефинирани интерфейси. Това означава, че ние сме в състояние да подменим отделни модули, без да се налага
пълна реконструкция на лампата. Така можем да реагираме по-бързо на компонентните модификации, а
също и на нуждите на клиентите. Третото предимство на модулните платформи е техният унифициран дизайн, който ни позволява да постигнем диференциация на пазара.

Продължаваме да се фокусираме
върху сектора осветление и здраве
като бъдещ пазар
Още в началото на новото хилядолетие се появиха
изследвания за зависимостта между здравето и свет-
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лината. Светодиодната технология и интелигентният контрол ни позволиха да приложим на практика тези изследвания. Така например, с висящи осветителни тела за училища и офиси, можем също да създадем и "изкуствено небе" на което да променяме
цветната температура, в допълнение с мекото бяло
осветление на бюрата. Това подпомага синхронизирането на биологичните часовници на служителите
или учениците и подобрява тяхната ефективност.
Проучванията сочат, че възможността за учене на
учениците може да бъде подобрен с до 50% с използването на осветление подпомагащо концентрацията.
Пазарните проучвания също прогнозират значителен
потенциал за продуктите и решенията в тази област. Ние също виждаме такъв потенциал, особено в
сектора на офис осветлението. Много работни места днес се планират с идеята да се осигури грижа за
тялото, според ключовото понятие "ергономия", и
правилната светлина или "светлинната ергономичност", ако искате, ги прави по-благоприятни за нашите мозъци. Ние вярваме, че тези решения ще се превърнат в нещо естествено в бъдеще, точно както са
регулируемите по височина бюра в момента.

Внедрихме уникално светодиодно
решение в Сикстинската капела
През изминалата година Osram модернизира осветлението в Мюнхенския музей Lenbachhaus, а през тази внедрихме нова концепция за осветление на Сикстинската капела. За целите на проекта извършихме
широка предварителна подготовка. Наложи се да разработим осветление със специфичен индекс на цветопредаване, съставен не от 8, а от 280 цвята, като
съществуващите в творбите. В предварителните
тестове пигментите бяха подложени на осветление,
което е 100 пъти по-интензивно, отколкото реалното решение за осветление, за да елиминираме всякакъв шанс за щети. Структурните условия на архитектурата също бяха анализирани до последния сантиметър, така че идеално да адаптираме осветлението към капелата. Само с такъв широкообхватен
комплекс от мерки могат да бъдат постигнати добри резултати и да сме сигурни, че новото решение за
осветление ще е оптималното за целта. Досега Сикстинската капела се разглеждаше от посетители в
полумрак, докато днес тя е десет пъти по-ярко осветена при 60% по-ниска консумация на енергия, и найважното с грижа за опазване на произведенията на
изкуството.
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Светлината в друго измерение
През последните 5 години, с развитието на светодиодната технология, станахме свидетели на истинска революция в сектора за производството на осветителни тела и източници на светлина. Светодиодите имат много предимства, но всъщност те представляват само първата стъпка по пътя на промяната. Следващата фаза на трансформация на осветителната индустрия вече се задава на хоризонта и
обещава нови предизвикателства и промени, но и нови възможности, твърдят от Philips.

Европейският пазар на светодиодно
осветление видимо се развива и
съзрява
Всички сигнали за масово възприемане на светодиодното осветление вече са налице - по-голяма ефективност на продуктите, непрекъснат растеж на търсенето на продуктите, по-голямо проникване на пазара
и бързо поевтиняване. Все по-добрите характеристики на светодиодните източници на светлина дават
възможност за разработване на нови продукти и пускането им на пазара на всеки 6-9 месеца. Това стимулира производителите на осветителни тела да търсят постоянни продуктови оптимизации.
Външното производство на компоненти, закупуването на материали и логистиката са част от веригата на добавената стойност, а ресурсите са ограничени и трябва да се управляват по-ефективно.
Всичко това предизвиква много реорганизации в оперативната дейност на компаниите. Въпреки това,
европейският пазар на светодиодно осветление видимо се развива и съзрява, като крайните потребители възприемат технологията, а производителите
придобиват по-голяма техническа увереност относно необятните възможности на светодиодното осветление. Какво следва?

Internet of Things
Непознатият за мнозина преди 2014 г. термин
Internet of Things изведнъж зае централно място. Благодарение на някои от най-големите компании за битова електроника в световен мащаб вече има все повече свързани към интернет уреди и домакинства.
Постоянната свързаност с интернет променя начина, по който хората взаимодействат със своите
смартфони и таблети, както и едни с други. Все попопулярно е схващането, че най-голямото предимство на интернет свързаността се крие в огромните
бази данни, които могат да се генерират и така да
се проправи път за нови услуги и ценностни модели.

Свързано осветление
Присъстваща навсякъде, обширната осветителна
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инфраструктура ще се превърне в съвършен носител
за осъществяване на свързаност. Интелигентните
системи за осветление в "свързания офис" не само ще
предоставят светлина по по-икономичен и ефективен начин, но и ще взаимодействат чрез ИТ системи
с функциите за отопление, вентилация и климатизация, за да предоставят още по-големи спестявания и
гъвкавост. Всички тези свързани системи ще изискват софтуер, техническа и консултантска поддръжка, което представлява чудесна възможност за допълнителни услуги и продажби с добавена стойност.
Технологията за свързано осветление ще създаде
възможности за разнообразни приложения, но ще има
и предизвикателства - да се определят печелившите
предложения и истинските ползи от тях. Ще е логично фокусът да падне върху интелигентните осветителни тела, като се разработят интелигентни управления за светодиодно осветление, лампи и други
компоненти чрез хардуерни или софтуерни конфигурации. Съвместимостта със следващи или предишни поколения продукти трябва да бъде основен критерий
при разработването на актуализации за бъдещи приложения и решения, които все още не познаваме.

Нови екосистеми
С предстоящото преплитане на осветителната
и ИТ индустрията ще възникнат нови екосистеми
около сегашната верига на добавената стойност, които ще се фокусират върху професионалния краен
потребител. Ще се формират нови партньорства и
компаниите за осветителни продукти ще трябва да
научат езика на системните интегратори, ИТ мрежите и доставчиците на софтуер. Крайният потребител все по-често ще бъде съветван от ново поколение проектанти, като ще има нови предложения за
осветление и продуктови характеристики. Ще се променят много неща и преходът няма да е лесен. Производителите на осветителни тела ще трябва да определят стратегията си и да решат до каква степен искат да бъдат активен участник, допълниха от
компанията.
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Разширяваме производството си на индустриални
LED осветители
Красимир Червенков, управител на Шрак Техник
Шрак Техник е българско търговско дружество, 100% собственост на австрийската Schrack Technik. Дейността на
фирмата се изразява в търговия с електроапаратура, електроразпределителни и индустриални табла, структурни
кабелни системи, дизайнерско и индустриално осветление.

Как се отразяват бързите темпове на
развитие на LED технологиите?
В последните години в бранша се наблюдава намаляване
на обемите, реализирани на строителния пазар, но за сметка на това определено има събуждане на индустрията. Тази
тенденция води до увеличаване на търсенето на качествени
решения, което е благоприятно за компании като нашата.
Тенденцията за ускорено развитие на LED технологиите несъмнено има положителен ефект поради факта, че увеличава
конкуренцията сред производителите и доставчиците, карайки ги да търсят по-добри решения. От друга страна, новите технологии дават възможност за по-голям светлинен
добив и по-дълъг живот на LED осветителите, което влияе
върху потреблението на електрическа енергия от индустриалните предприятия.

Планирате ли разширяване на
производството?
Да, определено, и то в посока на индустриалните LED осве-
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тители. За всички е видно, че цената на ресурсите, а и на електроенергията ще расте, тъй като е изкуствено поддържана на текущите нива. Тепърва ще има бум на пазара за LED осветление,
който ще се подпомага и от програмите за енергийна ефективност.
Наскоро Schrack Technik пусна новия си тип индустриални LED осветители с последно поколение светодиоди CREE
XTE в алуминиев корпус с голям светлинен добив и живот над
60 000 часа. Те имат възможност за димиране чрез аналогов
вход 1-10 V. Базирано на този тип осветители, ние сме разработили решение за автоматизирано управление на осветлението в индустриални обекти и складови площи.

Какво е необходимо, за да се повиши качеството на продуктите?
Смятам, че компаниите, предлагащи неенергийно ефективна и нискокачествена продукция, ще изчезнат от пазара
по естествен начин, тъй като производствените предприятия все повече работят в посока оптимизация на разходите. Затова използването на решения, които не водят до редуцирането им, ще правят предприятията все по-неконкурентни. В заключение можем да кажем, че енергийната ефективност вече е задължително условие за съществуването на
едно индустриално предприятие.
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Интегрални
ШИМ контролери
И

Стефан Куцаров

зползването на широчинноимпулсната модулация (ШИМ, PWM) за
регулиране на постоянната съставка на еднополярни правоъгълни импулси чрез изменение на техния коефициент на запълване не само
продължава да има своето важно
значение в съвременната електроника, но и продължава да нараства както в традиционни, така и в нови области. В основата на това са създадените преди почти 40 години интегрални схеми (ИС) на ШИМ контролери (PWM Controller), без които е
практически невъзможно съществуването на множество масово навлезли в индустрията и бита устройства и прибори. Трябва да се прибави и нарастващото място на ШИМ
контролерите в различни специализирани ИС. Естеството на всяка категория електронни устройства
налага специфични изисквания към
ШИМ контролерите, ползвани за
регулиране на определен техен параметър, което обяснява съществуващото разнообразие на ИС. Същевременно, твърде често е възможно
контролер за дадена категория устройства успешно да бъде използван
и на други места.

Контролери за ключови
стабилизатори без
галванично разделяне
Постоянното входно напрежение
VIN на тези стабилизатори може да
е в твърде широки граници и основното предназначение на контролера
е при всяка негова промяна да изменя
коефициента на запълване (Duty
Factor) D на своите правоъгълни импулси така, че да поддържа неизменна стойността на изходното напрежение VOUT. Този принцип се използва
във всички разновидности на стаби-
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лизаторите, като най-масовото му приложение е в синхронните понижаващи, чийто контролер е с наименование Synchronous PWM
Buck Controller или подобни
на него, а идея за свързването му е показана на фиг. 1.
За установяване на желано VOUT се използва делителят R3-R4, тъй като подаденото от него напрежение на
извод FB се сравнява с фикФиг. 1.
сирано в ИС напрежение VFB,
което е неин параметър. За
прецизно стабилизиране на VOUT разликата между двете напрежения се
усилва от блок в ИС с коефициент на
усилване G. Когато този блок е усилвател на напрежение, коефициентът
му се дава в dB, а при усилвател на
проводимост – в mS. Минималното
VOUT е равно на VFB, а най-голямата
му стойност не винаги се дава, тъй
като зависи от максималния коефициент на запълване Dmax, параметрите на транзисторите и VIN. Типичният Dmax надхвърля 80% и по принцип намалява с увеличаване на честотата fo на импулсите. За установяване на желана минимална стойност
на VIN се използва делителят R1-R2,
чрез който част от напрежението
се подава на вход UVLO и се сравнява
с установеното в схемата на контролера VUVLO, също представляващо
негов параметър. При входно напрежение под минималното изходното
напрежение се нулира, но в някои контролери (редове 1 и 2 на табл. 1)
този вход липсва. За изключване на
контролера и отново нулиране на
VOUT на вход EN обикновено се подава лог. 0 с максимално напрежение
V EN, докато при несвързан вход се
осигурява нормална работа. Честотата fo на импулсите на изходи НО
и LO, която е и честотата на неже-
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ланите пулсации на VOUT, се задава
чрез резистора RT . Отбелязаният с
прекъсната линия вход SYNC може да
се използва за задаване на fo от
външен генератор, при което RT не
се поставя. При контролерите с
фиксирана fo (дадените в редове 1, 3
и 6 на табл. 1) изводът RT липсва.
Максималнотоковата защита на
съвременните стабилизатори е
практически задължителна и на фиг.
1 се осъществява чрез подаване на
пада на напрежение върху Rs на вход
CS, който се усилва от блок в контролера и VOUT се нулира при надхвърляне на определена стойност. Други
разновидности на защитата са
свързване на Rs между VIN и дрейна
на TN, както и избягването му чрез
измерване на пада на напрежение
върху един от отпушените транзистори. Допълнителна защита е нулирането на VOUT, когато температурата на кристала на контролера
достигне TSHDN.
За работа като синхронен стабилизатор трябва във всеки момент
от времето единият NMOS транзистор да е отпушен, а другият – запушен. Отпушването се осигурява чрез
напрежение VHO и VLO съответно на
изводи НО и LO на ИС, а за запушване
съответното напрежение се нулира.
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Таблица 1. Контролери за понижаващи ключови стабилизатори без галванично разделяне
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V IN ,V ; (I IN ,m A )
[IS H D N ,m A ]

f o ,k H z ( V F B ,V ) ; [ G ]

V O U T ,V
( I O U T ,A )

R HO,W (IHO,
m A ) ; [ V H O ,V ]

1 ADP1883
Analog Devices 2,75-20; (1,1) [140] 330,600,1000(0,8);[0,52mS]
2
2 IFX81481ELV
I n f in e o n
4 ,7 5 -4 5 [0 ,1 ]
100-700 (1,2); [1,2mS] 1,2-0,99VIN (10) (550); [4,4]
3 ISL95870BI
I n t e r s il
3,3-25; (1,2) [1max] 300;500;600;1000;(0,5)
0 ,5 -5
1,1 (1800)
4
LTC3726 Linear Technology
5-10; (4,2) [0,4]
100-500 (0,6); [2,75]
(2 0 )
1 ,5
5 MAX5951 MAXIM Integrated
8-16; (5) [300]
100-1000 (0,8); [80dB]
0,8-5,5 (10)
1 (2 0 0 0 )
6 MCP19035
Microchip
4 ,5 -3 0 ; (6 ) [2 5 ]
300; 600 (0,6); [70dB]
(2 0 )
2
7 LM5116-HT Texas Instruments
6 -8 0 ; (5 ) [1 ]
50-1000 (1,215); [80dB]
(1000)

Важни за нормалната работа на
транзисторите са изходните съпротивления RHO и RLO на блоковете в
контролера, свързани съответно към
изводи НО и LO, както и максималните им изходни импулсни токове IHO
и ILO в моментите на смяна на състоянието на транзисторите. От тези
величини и типа на транзисторите
се определя максималният изходен
ток Io на стабилизатора, който
въпреки че не е параметър на контролера, понякога се дава в документацията му. При работа на контролера той консумира ток IIN от източника VIN, докато в изключено състояние (Shutdown) консумацията е ISHDN.
При включване на стабилизатора
чрез подаване на VIN могат да протекат нежелано големи импулсни
токове, за чието избягване се използва плавен старт (Soft Start). В контролера е вграден генератор на ток
(типични стойности около десетина µA), който започва да зарежда
кондензатора CSS , в резултат на
което VFB и съответно VOUT плавно
нарастват. Времето за установяване на нормалното VOUT се задава чрез
CSS, за изчисляване на чийто капацитет в документацията има съответен израз.
В табл. 1 са основните параметри на контролери за понижаващи
ключови стабилизатори без галванично разделяне на изхода от входа.
В ред 1 са дадени три ИС, всяка с
означената fo, докато fo на тази в
ред 3 се избира чрез 2b число на предназначените за него входове.
В устройства с батерийно захранване, малки размери и сравнително
малка постояннотокова консумация
се използват понижаващи стабилизатори с един NMOS транзистор (TL
на фиг. 1 е диод на Шотки). Техните
контролери са с описаното действие, но без изхода LO. Характерен
пример е серията S-8540A на Seiko
Instruments от контролери с вграден
делител R3-R4 и съответно фиксирано VOUT със стойности 1.5, 1.8, 2.5,
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3.3 и 5 V. Те работят с VIN между 2,5
и 10 V, от което консумират 180 µA
и имат fo=600 kHz. Със специфично
действие за намаляване на IIN на 120
µA са IFX80471SKV50 (за VOUT = 5 V)
и IFX80471SKV (за VOUT от 7 до 15 V
чрез външен делител) на Infineon. То
се състои в работа с честотноимпулсна модулация (PFM) при малки
стойности на Io и автоматично превключване на ШИМ при надхвърляне
на определена негова стойност. Контролерите работят с VIN между 5 и
60 V, имат максимална честота 360
kHz и осигуряват ток Io от 1 mA до
2,3 A.
Характерни приложения на всички
контролери за понижаващи стабилизатори са в компютри, сървъри, базови станции на GSM мрежи, сателитни приемници, захранване на
отдалечени товари, на цифрови сигнални процесори и програмируеми
логически матрици.
Нарастват приложенията на понижаващите синхронни стабилизатори в автомобилите, за които се
предлагат специализирани Automotive PWM Controller. Характерен пример е ISL78210 на Intersil, предназначен за прибори със захранване от
автомобилни акумулатори. Той работи с VIN между 3,3 и 25 V и чрез
външните си резистори осигурява
VOUT = 0,5 - 3,3 V, управлява драйвери
с мощни NMOS транзистори за изходен ток до 30 А и е с работен температурен обхват от -40 до +105 °С.
Значително по-редките приложения на повишаващите стабилизатори определят малкия брой контролери за тях (обикновено синхронни –
Synchronous Boost Controller), в чиято
структура, действие и параметри
няма съществени различия от тези
за понижаващи стабилизатори. Основните им приложения са за осигуряване на напрежения 12, 24 и 48 V
най-вече в устройства с батерийно
захранване и автомобили. Пример са
LM5121 и LM5121-Q1 с еднакви параметри, но втората е в съответ-

R LO,W (ILO,
m A ); [V LO,V ]

1 ,7
(5 5 0 ); [5 ,4 ]
1,1 (1800)
1 ,5
1 (2 0 0 0 )
2
(1800)

U V LO,V ;(V EN ,V )
[ T S H D N ,o C ]

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

2,65;(0,285) [155] TJ=-40¸+125 (3x3x0,85)
3,7;(0,8max) [175] TJ=-40¸+125 (4,9x3,9x1,4)
(1max) [150]
TA=-40¸+100 (4x3x0,9)
4 ,6 ; (0 ,4 )
T A = -4 0 ¸ + 8 5 (4 ,9 x 3 ,9 x 1 ,5 )
6,7 [135]
T A = -4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,7 5 )
4,2 [150]
TA=-40¸+125 (3x3x0,9)
1,215; (0,5)
TJ=-55¸+175 (10,3x7,3x3,9)

ствие с изискванията на AEC-Q100.
Работят с VIN = 4,5 - 65 V и могат да
осигуряват VOUT до 100 V при програмируема чрез резистор f о със
стойност до 1 MHz.
За реализация на стабилизирано
VOUT, което е по-малко или по-голямо
от VIN, се използват понижаващоповишаващи стабилизатори с BuckBoost Controller. Принципът на работата им е автоматична смяна на
схемата на свързване на контролера в зависимост от съотношението
на VOUT и VIN. Такъв контролер е S8460 на Seiko Instruments, който изисква два външни NMOS транзистора,
бобина и кондензатор за реализация
на стабилизатор. Контролерът работи с VIN = 2,2 - 18 V и осигурява
VOUT = 2,5 - 6 V чрез външен делител.
Работната му честота е 300 kHz, а
стойността на IIN е между 75 µA и
0,9 mA в зависимост от работния
режим. Ориентиран към автомобилостроенето е контролерът LM25118Q1 на Texas Instruments, който има
аналогичен брой основни външни елементи, работи с VIN = 3 - 42 V, чрез
резистор се установява fo между 50
и 500 kHz, а работният му температурен диапазон е между -40 и +125
°С. Контролерът МСР1632 на
Microchip освен за тези стабилизатори може да се използва за повишаващи стабилизатори и като такъв
от следващите два типа. Ползва
един външен NMOS транзистор, работи с VIN = 3 - 5,5 V при консумация
от него 5 mA, има разновидности за
fo със стойност 300 и 500 kHz и работи в температурен диапазон от 40 до +125 °С.
Сред последните новости са цифровите ШИМ контролери (Digital
PWM Controller, DPWM Controller), които засега се използват главно в
понижаващи синхронни стабилизатори за DSP и телекомуникационни устройства. Генерирането на импулсите с ШИМ в тях има като основни
предимства по-малкото време на
реакция при промяна на VOUT (резул-
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Таблица 2. Цифрови контролери
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è ç â î ä è ò å ë V D D ,V (ID D ,m A )

1 ADP1046
A n a lo g D e v ic e s
2
ZL8101
I n t e r s il
3 ZSPM1025A
ZM D I
4 ZSPM1035C
ZM D I

V O U T ,V ( ñ ò ú ï ê à )
[ ã ð å ø ê à ,% ]

f o ,k H z ( ñ ò ú ï ê à )
[ D ,% ]

V O V P ,V ( ñ ò ú ï ê à ) V C S ,m V
T S H D N ,o C ( ñ ò ú ï [ ã ð å ø ê à ,% ]
( ã ð å ø ê à ,% ] ê à ,o Ñ ) [ ã ð å ø ê à ,% ]

3 ,3 (2 0 )
200
4 [2 ]
0-1400 (1)
4,5-14 (16-30)
0,6-3,6 (10mV); [1]
200-1400 [95max]
(0-1,15)VOUT
50 (10)
4 ,7 5 -5 ,2 5 (2 3 )
(0,001VOUT) [1]
500
0-1,58 (25mV);[2] 100max (5)
4,75-5,25 (23) 0,62-1,2 (0,001VOUT);[1] 500;(163ps);[2,5-100] 0-1,44 (25mV);[2] 100max (10)

125
125
(0 ,2 2 ) [5 ]
(0,16) [5]

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

TA=-40¸+125 (5x5x0,7)
T A = -4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 1 )
TA=-40¸+125 (4,1x4,1x0,8)
TA=-40¸+125 (4,1x4,1x0,8)

Таблица 3. Контролери за ключови стабилизатори с галванично разделяне
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1 IS L 6 7 2 6
I n t e r s il
2 LT3748H Linear Technology
3 LT3758HP Linear Technology
4 L6566H ST Microelectronics

V IN ,V ;(I IN ,m A ) [I S H D N ,m A ]

f o ,k H z ( V F B ,V ) ; [ G ]

5-100; (1,3) [1max]
5,5-100; (1,75) [0,1]
[4 4 0 ]

338
(1,223); [115]
100-1000 (1,6); [0,23mS]
10-300 (5)

U V LO,V ; (V EN ,V ) [TSHD N ,oC ] Ist,mA (V D D ,V ); [ID D ] Ðàá. ò åì ï. îáõâ àò ,oC (ð-ðè,m m )

7,65; (2min) [145]
1 ,2 2 3 ; (1 ,2 2 3 )
4,5; (1,15)
7,6; (4,5) [160]

125 (12-20); [18]
2 0 0 (8 -2 3 ); [4 ]

TA=-40¸+105 (8,74x3,98x1,65)
TJ=-40¸+150 (4,04x3,1x0,86)
TJ=-55¸+150 (3,1x3,1x0,86)
TJ=-40¸+150 (9,9x3,9x1,25)

Фиг. 2.
б

тат - намаляване на нежеланите му
отскоци), лесното задаване и следене на няколко величини на стабилизаторите и управляването по цифров
път на тяхната работа обикновено
чрез някой от масово използваните
интерфейси.
Принципът на действие се изяснява чрез фиг. 2, която е опростена
структура на стабилизатор с дадения в ред 4 на табл. 2 контролер.
Същността е, че всяка промяна на
VOUT се превръща в число, което коригира в необходимата посока стойността на D с дадената като параметър стъпка и съответно го
възстановява. В случая блокът Dr
осигурява IOUT до 35 A, а стойността на VOUT се задава чрез резистора
R със съпротивление 0 ома за получаване на 0,62 V и 23,2 килоома за 1,2
V. Неговата грешка зависи от производствения толеранс на R – дадената в табл. 2 е при ±1%. Ако VOUT
надхвърли определена стойност
VOVP , се задейства защитата от
свръхнапрежение и VOUT се нулира.
Стойността се задава по цифров
път в дадените в табл. 2 граници
със съответната стъпка и като
параметър също фигурира грешката
на задействане. Същото е и действието на UVLO. Контролерът следи и
напрежението върху омичното
съпротивление на бобината (между
изводи +CS и -CS на Dr), което е про-
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а
Фиг. 3.

порционално на IOUT и при достигане
на определена стойност IOUTmax се
получава зададеното по програмен
път VCS за задействане на максималнотоковата защита и изключване на
VOUT. Грешката на това задействане също е в табл. 2. Вграден блок в
контролера непрекъснато измерва
температурата на кристала му,
сравнява я със задаваната чрез съответната стъпка и при надхвърлянето на TSHDN отново VOUT се изключва. Грешката в температурата на
задействане също е параметър. Задаването на всички описани величини заедно с други функции се прави
чрез I2 C интерфейс, чиито два проводника са SDA и SCL.
Специфична особеност на контролерите от редове 1 и 2 на табл. 2 е
реализацията на синхронни стабилизатори, което изисква два изхода
PWM.

Контролери за ключови
стабилизатори с
галванично разделяне
Тяхното напрежение VIN се осигурява чрез изправяне на това от електрическата мрежа или представлява захранващото напрежение (типично 48 V) на класическите проводникови комуникационни мрежи, като

всяка от разновидностите дава своето отражение върху структурата
и параметрите на контролерите.
Идея за действието на стабилизаторите от първия вид, каквито са дадените в редове 1 и 4 на табл. 2, е
дадена на фиг. 3а.
Импулсите с ШИМ на изход G на
контролера осигуряват работа на
транзистора като ключ и върху
първичната намотка на трансформатора Tr се получава импулсно напрежение с тяхната честота fo и амплитуда, практически равна на VIN.
Кондензаторът CIN не позволява протичането на получения импулсен ток
през източника на VIN. Намаленото
напрежение във вторичната намотка на Tr се изправя за получаване на
VOUT , което очевидно е галванично
отделено от VIN . Стойността на
VOUT се осигурява по описания начин
чрез R1-R2, като за галванично разделяне (включително на масите на
VIN и VOUT) се използва оптронът Opt.
Същият е и принципът на максималнотоковата защита, но вместо изходния ток се следи пропорционалният му ток в първичната намотка. За
простота не е показан начинът на
задаване на захранващото напрежение VDD на контролера, а Ist е токът
(Start-Up Current), който задейства

август 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

август 2014

49

електроника
Таблица 4. Контролери за светодиодно осветление
V IN ,V ; (V D D ,V ) fo,kH z; (U V LO,V ) V G,V ; (IG,m A ) Ðàá. ò åì ï. îáõâàò ,oC
¹
Ì î ä åë
Ï ð î è çâ î ä è ò åë
[ID D ,m A ]
[ T S H D N ,o C ]
[ f P W M ,H z ]
( ð - ð è ,m m )
1 LDS9001
IX Y S
(2 ,5 -5 ,5 ) [1 ]
[150]
[2 8 5 ]
TJ=-40¸+125 (3x2x0,75)
2 SSL21084T
NXP
600; (8-16) [1,3]
100 [170]
TJ=-40¸+150 (8,75x4x1,45)
3 TPS92001 Texas Instruments (16-19) [0,6]
100 (9,4)
0 ,8 (8 0 )
TJ=-40¸+105 (8,75x4x1,45)

блока за осигуряване на напрежението. На фиг. 3а не са отбелязани входовете UVLO, EN, RT и SS на контролера, тъй като по принцип имат
същото действие, както в контролерите без галванично разделяне.
Контролерите на стабилизаторите от втория вид се захранват непосредствено от VIN (фиг. 3б) и примери за тях са дадени в редове 2 и 3
на табл. 3.

Контролери за LED
осветление
Използването на светодиоди за
осветление е популярно сравнително отскоро, като броят на ползваните в него контролери (LED Lighting
PWM Controller) нараства. Наличието на променливотокови и постояннотокови мрежи определя наличието на две категории контролери,
като същността на свързването на
първите е дадена на фиг. 4а. Изпра-
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веното мрежово напрежение VIN се
прилага непосредствено само на
част от контролерите (например
този в ред 2 на табл. 4) и чрез вграден токоизправител, свързан към
точка „а“, се осигурява захранващото им напрежение VDD. В други модели VIN не се подава на контролера, а чрез външен стабилизатор от
него се получава VDD . Основната
задача на тези контролери е да осигурят работата на понижаваща
ключова схема (с честота fo) за захранване на светодиодите LED. Тя не
е стабилизатор не само за простота, а и защото практически не е
необходимо стабилизирано захранване на LED. Плавното увеличаване
на напрежението при включване на
контролера и максималнотоковата
му защита са както в схемата на
фиг. 1. Съществени параметри са
необходимото напрежение VG на
гейта на транзистора и максимал-

но възможният й ток при смяна на
неговото състояние. Съществуват
разновидности на контролери (например даденият на ред 2 в табл. 4)
с вграден NMOS транзистор. И в
двата случая контролерите
съдържат вече описаните UVLO и
защита от прегряване на кристала.
Съществуват контролери, например този в ред 2, с допълнителен
блок за контрол на температурата
на самите LED чрез прикрепване към
тях на термистор – захранването
на LED се изключва при достигане
на определена негова температура.
Контролерите за постояннотокови мрежи се свързват в съответствие с опрестената схема на фиг.
4 б и пример за тях е даденият на
ред 1 в табл. 4, като драйверът Dr
се захранва от VDr обикновено поголямо от VDD. Импулсите с ШИМ на
изход PWM са с честота fPWM и може
да имат регулируем D за промяна на
интензитета на светлината чрез
управляващи сигнали на вход DIM. В
контролера на ред 1 се осигуряват
256 нейни стойности чрез интерфейса I2C (шината CON са неговите
изводи SDA и SCL). Вход EN е за включ-
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а

Фиг. 4

ване и изключване на светлината. С
подобна структура, но с 3 блока за
PWM и независимо регулиране на
техните D, са контролерите за три
групи LED. Последните могат да са
бели или червен, зелен и син за едновременно изменение на интензитета
и цвета на светлината. Типичен пример е LDS9033 на IXYS.

Контролери за
електродвигатели
Голямото разнообразие в принципите на действие и, съответно,
начините за управление на елект-
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родвигателите заедно с подчертания стремеж за регулиране на повече техни параметри с повишена
прецизност влияе пряко върху изискванията към осигуряващите го
контролери. От друга страна, непрекъснато нарастващите възможности на микроконтролерите за
разнообразни други приложения позволяват чрез подходящо програмиране да се използват и за управление на електродвигатели (производителите на микроконтролери дават в Application Notes конкретни
схеми и програми за управлението
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на даден тип електродвигатели).
По тези причини не са много специализираните ИС на контролери,
като те се ограничават главно за
постояннотокови електродвигатели. Основно е регулирането на скоростта на въртене чрез тока на
електродвигателя, който представлява ШИМ импулси с променлив D. Подробности по този въпрос
могат да бъдат намерени в брой 8/
2008, стр. 58-70 на списание Инженеринг ревю. В брой 1/2009 г., стр.
42-54 на списанието са дадени сведения за работата и схемите за
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Контролери за
компютърни захранвания
Съществен фактор за намаляването на размерите и теглото на преносимите компютри са малките
бобина и кондензатор в понижаващите им ключови стабилизатори и найвече в този на микропроцесора. Технологичните ограничения за осигуряване на това чрез увеличаване на fo
налагат използването на многофазни контролери (Multiphase PWM
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Controller) с брой на фазите n,
който най-често е 2, 3 и 4 и порядко 8 и 12. Съществуват и
контролери с възможност за задаване на n по програмен път.
Принципът на действие на
тези контролери е изяснен чрез
времедиаграмите на 3-фазен
стабилизатор на фиг. 5. Контролерът е с 3 изхода за ШИМ
импулси (PWM1, PWM2 и PWM3)
с честота fo, които са дефазирани на 120°, като в общ случай Фиг. 5.
при n фази дефазирането е
360°/n. Всеки изход захранва отде- ляване на продължителността на
лен стабилизатор, а времедиаграми- преходните процеси чрез подходящо
те показват формата и амплитуда- формиране на ШИМ импулсите. За
та на изходното им напрежение. осигуряване на минимално необходиТрите изхода са свързани паралелно мото изходно напрежение на стабии резултатът (горната времедиаг- лизаторите VOUT импулсите от конрама на фиг. 5) е честота на пулса- тролерите са с DPWM и стойността на D се задава от захранвания
циите 3fо (или nfo в общ случай) и помалка тяхна амплитуда.
микропроцесор чрез N разредно двоДруго съществено изискване е ично число, което се отбелязва с
осигуряването на голямо време на термините VID Controller и VID
работа при захранване от акумула- Technology. Промяната на числото с
тор, което се постига основно чрез 1 определя стъпката δV OUT на измеувеличаване на коефициента на по- нение на VOUT, а грешката в устанолезно действие на стабилизатора и вяване на напрежението е ∆VOUT.
Нормалната работа на контролеосигуряване на минималното необходимо захранващо напрежение на рите изисква входното напрежение
микропроцесора за даден негов ра- VIN да е в определени граници, като
ботен режим. За първото произво- при надхвърляне на максималната му
дителите предлагат различни реше- стойност, както и на максималнания, например контролерът в ред 2 та на VOUT, се задейства защита за
на табл. 5 осигурява правопропорци- нулиране на изходното напрежение.
Аналогични на контролерите от
онално изменение на fo в зависимост
от изходния ток на стабилизатора, табл. 1 са параметрите им RHO, I HO,
а в контролера от ред 1 има някол- RLO и ILO, а стойността на fo често
ко специфични допълнения за нама- се задава чрез външен резистор.
Източник: Intersil

управление на променливотокови
електродвигатели.
Подобно на свързването на контролерите за ключови стабилизатори и тези постояннотокови електродвигатели изискват драйвер за
осигуряване на тока на електродвигателя, но все пак има приложения
без неговото използване (поради достатъчния изходен ток на контролера). Сред типичните примери на
контролери за безколекторни електродвигатели е серията UC1615/
1625/1635 на Texas Instruments, различаващи се само по работния температурен обхват, и предназначеният за работа при наличие на радиоактивни лъчения UC1637-SP на
същия производител. За комуникационни устройства е ADT7470 на
Analog Devices, който осигурява регулиране на скоростта на вентилаторите и измерва температурата
в 10 техни точки. Контролерът
IXDP610 на IXYS генерира импулси с
DPWM, като стойностите на D се
задават чрез 7- или 8-битови числа.
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Таблица 5. Контролери за IT захранвания
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

n ; (N ,b )

V OUT,V ; dV OUT,m V ) [DV OUT,m V ]

f o ,k H z ( V I N ,V ) ; [ I I N ,m A ]

1
2
3

IS L 6 3 3 4 IR Z
IS L 6 2 8 3 3 IR T Z
MAX17582

I n t e r s il
I n t e r s il
M a x im I n t e g r a t e d

4 ;(N ,b )
1 ,2 ,3 ;(7 )
1 ,2 ;(7 )

0 ,5 -1 ,6 ; (6 ,2 5 ) [± 7 ]
0,3-1,5; (12,5) [±18]
0-1,5; (12,5) [±8]

80-1000 (4,75-5,25); [16]
2 0 0 -5 0 0 (4 )
2 0 0 -8 0 0 (4 -2 6 ); [2 ]

Контролерът в ред 1 на табл. 5
допълнително следи температурата на микропроцесора и включва и
изключва вентилатора му.

Други ШИМ контролери
Освен използваните в дадена масово разпространена категория прибори съществуват и множество
ШИМ контролери с други не по-малко важни приложения. Типичен пример
е МСР19114 на Microchip Technology,
който се използва в различни конфигурации на ключови синхронни стабилизатори с галванично разделяне,
като може да програмира значителна част от техните параметри например стойността на fo между
31,25 kHz и 2 MHz, напреженията VFB
и UVLO и максимално допустимото
входно напрежение (Input Overvoltage
Lockout). Работи с интерфейса I2C,
съдържа EEPROM с обем 4096 В и има
два драйвера за захранване на
външни NMOS транзистори. Входното му напрежение е VIN = 4,5 – 42 V,
от което се консумират 5 m, а работният температурен интервал е
-40 ÷ +125 °С.
Също за ключови стабилизатори
с галванично разделяне, но с възможност за работа с VIN = 10 – 450 V,
което позволява както захранването
му от електрическата мрежа през

Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

ERSA

TOTECH

ÑÅËÅÊÒÈÂÍÀ ÑÏÎÉÊÀ ÂÚËÍÀ
ëåñíî è èíòóèòèâíî óïðàâëåíèå
áúðçî îáñëóæâàíå
ïðîñëåäèìîñò íà ïðîöåñèòå
åëåêòðîìàãíèòíà ïîìïà çà
ðåãóëèðàíå íèâîòî íà ïðèïîÿ
áåç çàãóáè îò øëàêà
ìèíèìàëíè ïðîèçâîäñòâåíè
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1 ; (2 ) [1 ]; {2 }
0 ,9 ; (2 ,2 ) [0 ,7 ]; {2 ,7 }

токоизправител, така и непосредствено свързване към 12-волтов акумулатор, е НV9120 на Supertex. Работната честота е между 100 и 200
kHz и се задава чрез резистор.
Съществуват ИС само за генериране на ШИМ импулси, които съвместно с универсални микроконтролери се използват за регулиране на
изходното напрежение и ток на зарядни устройства за акумулатори, за
коригиране на cosϕ, в различни видове ключови стабилизатори и в интелигентни захранващи системи. Сред
тях са МСР1630 и МСР1630V на
Microchip, които имат fo до 1 MHz и
работят с VIN = 3 - 5,5 V в температурен обхват -40 ÷ +125° С, като
притежават вече описаните защити. Подобни са МСР1631НV и
МСР1631VНV на същия производител, но с основни приложения за зареждане на акумулатори, LED осветление и захранване на микроконтролери. Тяхното VIN е между 3,5 и 16 V
при fo до 2 MHz.
За ефективно използване на енергията от фотоволтаични панели е
необходимо при променящо се тяхно напрежение и консумиран ток те
винаги да работят в своята точка
на максимална мощност (Maximum
Power Point Tracking) MPPT. Към подобни приложения е ориентиран кон-

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
innovation, quality, customer support

R HO,W; (IHO,A ) [R LO,W]; {ILO,A } Ðàá. ò åì ï. îáõâ àò ,oC (ð-ðè,m m )

ØÊÀÔÎÂÅ ÇÀ ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ
ñèñòåìè çà çàùèòà è ñúõðàíåíèå
íà âëàãî÷óâñòâèòåëíè
êîìïîíåíòè è ïðîäóêòè
ñòàíäàðò JEDEC-J-STD-033B
îòíîñèòåëíà âëàæíîñò ïîä 5%
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T A = -4 0 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 0 ,8 2 )
TA=-40¸+100 (6x6x0,8)
TA=-40¸+105 (6x6x0,75)

тролерът SM72445 на Texas Instruments, който има 4 изхода с ШИМ
импулси за управление през драйвер
на мостова схема от мощни NMOS
транзистори в ключов понижаващоповишаващ стабилизатор. Контролерът следи напрежението и тока
от панелите и променя D на импулсите за поддържане на МРРТ, като
при промяна на някоя от величините възстановява МРРТ за не повече
от 10 ms. Резултатът е максимален к.п.д. на стабилизатора от
99,5%, като контролерът има fo със
стойности 110, 135 и 215 kHz (задавани чрез постоянно напрежение
на съответния извод на ИС), притежава защити от недопустимо големи напрежение и ток на стабилизатора (фиксирани чрез външни резистори) и се управлява от I 2C интерфейс.
Цифровите комуникационни мрежи ISDN осигуряват постоянно напрежение 40 V за работа на свързваните към тях устройства, което
може да се получи чрез ключов стабилизатор с галванично разделяне,
реализиран с контролера Si9113 на
Vishay Siliconics. Той работи с VIN = 23
- 200 V и стойността на fo се задава
между 100 и 500 kHz чрез външен
резистор, като има UVLO и максималнотокова защита и UVLO.

Ñîôèÿ 1592, óë. "Èëèÿ Áåøêîâ" 6À
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu
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Сензорни
интерфейси
С

ъбирането на информация от
различни видове сензори е съществена част от работата на съвременните системи за автоматизация на
производството. За целта се използват разнообразни стандартизирани интерфейси. В зависимост от
типа на преносната среда те найобщо могат да се разделят на две
групи – жични и безжични интерфейси. В зависимост от типа на сигнала биват с аналогов, с честотен и с
цифров сигнал на изхода.

Аналогови интерфейси
За аналогови изходи най-често
приложение намира стандартът 420 mA, което се дължи на неговата
ниска инсталационна себестойност,
лекота на използване, здравина и
шумоустойчивост. При него най-малката стойност от обхвата на сензора съответства на 4mA ток, а
най-голямата – на 20 mA. Останалите показания на сензора се мащабират в границите между 4 и 20 mA.
По презумпция този интерфейс гарантира, че по линията винаги ще
протича ток и по този начин при
възникване на проблем устройствата, към които са свързани сензорите, лесно могат да се открият, когато няма протичане на ток. Данните от сензорите с 4-20 mA интерфейс могат да се предават на голямо разстояние и сигналът е малко
зависим от смущения.
На базата на 4-20 mA интерфей-
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са е реализиран HART протоколът за
обмен на данни със сензори. При него
се реализира обмен на цифрова информация посредством наслагване на
цифровите данни върху аналоговия
сигнал.
Сензорите с честотен изход също
притежават висока устойчивост на
шумови смущения, но в сравнение с
аналоговите сигнали, честотните
могат да се предават на по-големи
разстояния. Освен това, за разлика
от сензорите с аналогов изход, тези
с честотен запазват енергията на
сигнала при предаване на големи разстояния, без да се нуждаят от предварително усилване.
Друга отличителна черта е високата им точност при измерването
на честотен сигнал, която се постига на базата на кристални резонатори. Грешката им при преобразуване
на честота в цифров код е пренебрежимо малка (от порядъка на 0.001%).
Самото преобразуване на измерваната величина в честотен сигнал може
да се разглежда като процес на интегриране във времето, при който
се филтрират евентуални шумове.
Най-често сигналът на сензорите с
честотен изход е правоъгълно изменящ се, като честотата му се променя в зависимост от входния сигнал на сензора. По стойността на
генерираната честота се съди за
състоянието на измерваната величина.
При сензорите с изход с широчинно-импулсна модулация изходният
сигнал представлява правоъгълен

сигнал, при който се променя коефициентът на запълване. Промяната на
коефициента на запълване носи информация за измерената от сензора
стойност.

Цифрови интерфейси
AS-интерфейсът е мрежов протокол на ниво сензори/изпълнителни механизми, който се поддържа от
почти всички водещи компании в
областта на промишлената автоматизация. Интерфейсът е специално
предназначен за удовлетворяване
нуждите от работа в мрежа на устройства в приложения, където опростеността и разходите за свързване на точка са от най-голямо значение. Разработчиците на AS-интерфейса са заложили на метод за модулация на сигналите. Избрана е т.нар.
алтернативно-импулсна модулация
(APM). Представлява техника на модулация, която се приема като опростена и ефикасна. Тази техника се
отличава и с редица други предимства, правещи я много подходяща за
мрежи с AS-интерфейс. APM се провежда в честотната лента на сигнала, следователно при нея отсъства
необходимостта от носеща честота. Процесът на модулация е независим от правия ток и поради това
може да се добави към захранващото напрежение. На следващо място,
сигналът заема тясна честотна лента, което улеснява трансфера му.
Излъчените от сигналите емисии са
ниски и удовлетворяват изискванията на регулаторните органи без
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допълнително ширмоване на кабела.
Приемникът и предавателят могат
да бъдат лесно събрани в една интегрална схема.
AS-интерфейсът се разглежда
като възможност за замяна на традиционните кабелни инсталации с
цифрови. Разработен е специален
електронен чип за вграждане в потребителски модули и полеви устройства с AS-интерфейс, осигурявайки добро ниво на надеждност в
съвместната работа на устройствата.
RS-485 е широко разпространен
интерфейс за събиране на данни и
управление, позволяващ връзката на
множество устройства по обща
шина. Благодарение на тази възможност RS485 е сред предпочитаните
интерфейси за комуникация в индустриалните системи и в частност –
за свързване на сензори. Предаването на данни се осъществява, като
се използват диференциални сигнали
по две линии. За да се повиши шумоустойчивостта, се използва кабел
от тип усукана двойка. Стандартно
е възможно да се свържат до 32 устройства към една обща шина, като
в определен момент от време само
едно устройство е предавател, а
всички останали са приемници. Устройствата се свързват на обща
шина, като в двата края на шината
се поставят терминиращи резистори. При използване на високо импедансни приемници могат да се включат до 256 възела. Една RS-485 мрежа може да се използва за разстояние не повече от 1220 m и да пренася информация до 10 Мbрs, но не и
двете едновременно. При предаване
на информация 90 Кbps максималната дължина на кабела е 1220 m, при
1 Мbps - 130 m, при 10 Mbps дължината на кабела пада на 16 метра. За
повече възли и по-големи разстояния
могат да се използват повторители, които регенерират сигналите и
започва нова RS-485 линия.
Важно е да се отбележи, че в повечето случаи RS-485 се използва за
приложения, които по своя характер
не са критични за производството,
което обяснява ниския приоритет,
поставен върху предотвратяването
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на загуби на данни и създаването на
мрежови резерви, за да се гарантира
непрекъсната връзка или намаляване
на времето на прекъсване на работа
на системата.
CAN интерфейсът осигурява висока надеждност при предаването на
информацията. Поддържа множество приложения и богат набор от
апаратни средства с различни характеристики и производители. Скоростта на предаване на данни е между
10 Kbit/s и 1 Mbit. Максималният
обем на предаваните съобщения е 94
bit. Устройствата се свързват към
обща шина. Данните, излъчени от
CAN, се изпращат едновременно по
шината към всички устройства в
мрежата. За избягване на т. нар.
колизии (две устройства започват
да предават по едно и също време)
се използва механизъм на работа
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple
Access with Collision Detection). При
него устройствата следят дали
мрежата е свободна и ако няма предаване на друго съобщение –започват своето изпращане. Ако в същия
момент започне и друго устройство
да предава, се извършва т. нар. побитово арбитриране на шината – устройството, предаващо логическа
нула, печели арбитрирането, докато
устройството, опитващо се да предаде логическа единица, прекратява
предаването и изчаква шината да
бъде отново освободена. Съдържанието на съобщението е кодирано със
специален и характерен за CAN мрежата идентификатор, който носи
информация за това какво се предава в това съобщение. Всички приемници приемат информацията и всеки извършва тест на идентификатора, за да определи какво се съдържа в
съобщението. Ако то е подходящо за
приемника, се приема и обработва,
ако не - се пропуска. Идентификаторът съдържа информация за приоритета на съобщението, който се
градира най-малко в две степени –
висок, нисък или приоритет по нива.
Предаването на информацията става от двупроводна усукана двойка
или телефонна линия, ако индуктираните смущения не са високи.
Базовите спецификации CAN не

предоставя много възможности, необходими в реалните системи, като:
предаване на данни с дължина по-голяма от 8 байта, автоматично разпределение на идентификаторите
между възлите, еднообразно управление на устройства от различен тип
и производителност. Поради това
след появата на CAN започват да се
разработват модификации на протоколи от високо ниво като СANopen,
DeviceNet и др.
Profibus. Възможните технологии
за пренос на данни са RS485, IEC
1158-2 или оптични кабели. Позволява програмируеми контролери с разпределена интелигентност да се
свързват в обща мрежа. Обхваща
три основни типа мрежи – DP
(Decentralized Periphery), FMS (Fieldbus
Message Specification) и PA (Process
Automation). Profibus DP позволява
скорости на обмен до 12 Mbit/s.
Методът на комуникация е master/
slave или равноправен обмен. Преносната среда е усукана двойка. Максималният брой поддържани устройства е над 100. Profibus PA намира
приложение при управление на процеси и интелигентни измервателни
прибори. Позволява скорости на обмен до 30 kbit/s. Методът на комуникация е master/slave или равноправен обмен. Profibus FMS е проектиран за комуникация на по-високо йерархично ниво в САУМК и не е подходящ във функцията на комуникационна среда на полевото ниво.
IEEE 1451.4 е един от стандартите, разработени да описват начина
на свързване на интелигентни сензори. IEEE 1451.4 дефинира няколко
важни елемента на интелигентните
сензори, отнасящи се до принципа им
на работа и до техния интерфейс.
Основната идея на стандарта е
възможността сензорът да съхранява информация за самия него, която
да улесни използването му. Информацията съдържа данни за типа на сензора, серийния му номер, обхвата на
измерванията, датата на последното калибриране и др. Тази информация се намира в EEPROM памет в
сензора, като е организирана в т.
нар. TEDS - Transducer Electronic Data
Sheets. Стандартът IEEE 1451.4 за-
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пазва аналоговия сигнал от сензора,
като същевременно добавя възможност за серийна цифрова връзка за
четене на данните, записани в TEDS.
IO-Link е сравнително нов сензорен
интерфейс за връзка между интелигентни сензори и изпълнителни прибори. Той е от типа отворени интерфейси и осъществява двупосочна
връзка между управляващо устройство (Master) и едно или повече управляеми устройства (Device, Slave)
обикновено чрез използването на 3проводни линии. Управляемите устройства може да са произволна комбинация от сензори (от различен вид)
и изпълнителни механизми, включително индикатори и прибори за радиочестотна идентификация RFID,
без да има принципни ограничения за
техния брой. Във всеки момент от
времето Master-устройството е
свързано само към едно от тях и
може да предава или приема, т.е.
връзката е полудуплексна (Half Duplex). Скоростите на обмен на данните са 4,8 kbps, 38,4 kbps и 230,4 kbps,
като управляващото устройство
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трябва да осигурява и трите. От
своя страна, то може да е част от
някакво устройство, например хъб, и
да се свързва към програмируем логически контролер или промишлен
компютър чрез някой от индустриалните интерфейси.
ZigBee. Като надстройка на стандарта IEEE 802.15.4, ZigBee дефинира мрежов слой, слой за сигурност и
потребителски слой. Чрез него се
опростява разработката на безжични устройства и се постига възможност за комуникация между продукти на различни производители.
Стандартът IEEE 802.15.4 специфицира физическия и каналния слоеве
за множество радиочестотни ленти, включително 868 MHz, 915 MHz
и 2,4 GHz. ZigBee разширява възможностите на този радио-стандарт,
дефинирайки гъвкав и надежден мрежов слой, който поддържа разнообразие от архитектури, за да се постигне надеждна безжична комуникация. В стандарта са дефинирани три
типа устройства, които се включват в една ZigBee мрежа: ZigBee

coordinator – ZC; ZigBee router – ZR и
ZigBee End Device – ZED. Във всяка
мрежа има един ZigBee координатор,
който на практика изгражда мрежата, асоциира или изключва устройства. ZigBee маршрутизаторът има
възможност да маршрутизира съобщения от съседните му устройства
в мрежата към други устройства.
Крайните устройства при ZigBee не
могат да маршрутизират съобщения, но пък, от своя страна, те могат да бъдат устройства на батерийно захранване, които се включват
към мрежата за кратко време, обменят информация с други устройства
в мрежата и преминават в режим на
намалена консумация. Сензорите със
ZigBee интерфейс основно работят
като крайни устройства и са приспособени за батерийно захранване.
Стандартът търпи допълнения с
времето, но основно негово предимство е възможността на негова база
да се изграждат безжични мрежи от
сензори.
Статията продължава в следващ брой.
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Електрозадвижвания
средно напрежение
Част 2. Видове пускови методи, комутационна и защитна апаратура.
Пускови методи без честотно регулиране за асинхронни двигатели с
кафезен ротор и синхронни двигатели

В

съвременните инсталации за
задвижване средно напрежение (СН)
се използват типово изпитани КРУ
за комутация и защита на двигателите. Те могат да включват в зависимост от пусковия метод:
l защита - автоматични прекъсвачи (въздушни, вакуумни, елегазови)
или комбинации товаров прекъсвачстопяеми предпазители.
l контактори (въздушни, вакуумни,
елегазови); броят им зависи от пусковия метод.
l реактори за реакторно пускане или
автотрансформатори за автотрансформаторно пускане; вградени в
КРУ, а при особено големи инсталации може да са отделно стоящи.
l софтстартери СН.
l спомагателни устройства – защити от пренапрежение, устройства
за компенсиране на реактивната
мощност, отсек за управление и защита и т.н.

Директно включване
Това е безспорно най-простият и
най-евтин метод, стига захранващата система и характеристиката на
товара да го позволяват, както беше
коментирано в първата част на статията (сп. Инженеринг ревю бр. 4/
2014). Големината на пусковия ток
при този метод достига до стойността на късо съединение (тока на
блокиран ротор): от 4 до 7 пъти номиналния, в зависимост от конструкцията на двигателя, и трябва да бъде
проверена възможността на захранващата уредба да го издържи по критериите, коментирани в първата
част на материала. Механичната
характеристика на двигателя тряб-
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ва да удовлетворява изброените там
изисквания за съгласуване с товара.
В добавка, при директно включване са налице механично ударно натоварване на задвижвания механизъм,
приплъзване на ремъчни предавки и
повишено износване на лагери и предавки, а също така хидравличен удар
в тръбопроводите на помпите. Преди да се избере методът на директно включване трябва да е ясно, че и
задвижваното оборудване може да
издържи тези натоварвания.
При малка честота на включване
– до 1 път на ден, еднакво подходящо е да се използва автоматичен
прекъсвач или комбинация от контактор средно напрежение и комбиниран
товаров прекъсвач със стопяеми
предпазители за средно напрежение.
При честота на включване от няколко пъти на ден вариантът с контактор е по-подходящ. При още по-голяма честота методът на директното включване надали въобще е найподходящият вариант, предвид повишения термичен и механичен стрес,
както и на честите фликери, предизвикани в захранващата мрежа.

Неелектрически средства
за регулиране на
съпротивителния момент
на товара
Една такава възможност е пускане на центробежни помпи със затворен нагнетателен тръбопровод и
постепенно отваряне след развъртане на двигателя. Методът е приложим както за синхронни, така и за
асинхронни двигатели, при положение че технологичният процес го
позволява. Трябва да бъде подбрана
подходяща арматура или да се използват помпи с управляем направляващ
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апарат, което е целесъобразно само
за големи мощности. Регулирането
на производителността на помпите
в продължителен режим по този начин е непрепоръчително, тъй като е
съпроводено със загуби и износване
на хидравличното оборудване.
Друга възможност е използването
на хидравличен съединител. При него
в началния момент на развъртането
двигателят се натоварва единствено с вътрешното съпротивление на
съединителя. С покачването на оборотите на двигателя се увеличава
количеството хидравличен флуид,
изпомпван към работното колело на
съединителя и така се увеличава
двигателният момент, прилаган към
товара. Изборът на характеристики на хидравличния съединител така,
че да пасват на механичната характеристика на товара, е сложна инженерна задача. В работен режим
след развъртане на двигателя до
номинални обороти, съединителят
остава да работи, като има свое
собствено хлъзгане, което води до
отделяне на топлина в него и съответно – загуби на енергия. Хидравличният съединител е капризно устройство, което изисква поддръжка. Всички тези недостатъци правят използването му все по-рядко.

Включване звездатриъгълник
При електрозадвижвания ниско
напрежение това е много разпространен метод, тъй като след директното включване той е най-евтин и
осигурява пуск при намален пусков
ток. При средно напрежение обаче
той е малко разпространен. Двете
основни причини за това са:
l силно намаленият (3 пъти) пусков
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Фиг. 2. Реакторно пускане
б

Фиг. 1. Пускане "звезда-триъгълник“

момент, ограничаващ избора на този метод само до
товари с нисък начален съпротивителен момент;
l наличието на пик на тока и на момента по време на
превключването от звезда в триъгълник.

Принципът на този метод се основава на намаленото напрежение при пуск (вж. коментарите и фигурата
за зависимостта на тока и момента на асинхронните
двигатели от големината на напрежението в първата
част на статията). Подбира се двигател за номиналното напрежение на мрежата при свързване на намотките в триъгълник. Тогава при пускане със свързана в звезда статорна намотка напрежението на всяка от намотките, респективно фазните токове, се намаляват √3
пъти, а линейният пусков ток, черпен от мрежата –
съответно 3 пъти. Също така 3 пъти обаче се намалява
и пусковият момент (вж. фиг. 1а). Следователно, нужно
е съпротивителният момент на товара да е достатъчно малък както в началния момент, за да започне развъртането, така и по време на целия процес на пускане,
така че да се осигури достатъчна разлика между двигателния и съпротивителния момент, респективно приемливо от термична гледна точка време за развъртане.
Така методът звезда-триъгълник е подходящ само при
товари с нисък начален съпротивителен момент.
Моментът на превключването от звезда в триъгълник трябва да бъде преценен по време на наладката на
системата (вж. фиг. 1б). Прекалено ранно превключване
води до скокообразно покачване на пусковия ток до стойности близки до тези на пусковия ток при директно
пускане, при което смисълът на този пусков метод се
губи. При прекалено късно превключване има риск от
нарушаване на положителния баланс между двигателния
и съпротивителния момент, продължителна работа на
ниски обороти с голям ток и прегряване.
При всички случаи в момента на превключване от
звезда в триъгълник възниква преходен процес, свързан с
кратковременни пикове на тока, които могат дори да
надхвърлят тока на късо съединение на двигателя и пренапрежения, които водят до преждевременно състаряване на изолацията на двигателя. Съответният пик се
явява и при въртящия момент, което пък води до механични удари и натоварвания в задвижваната система.

Реакторно пускане
Използват се реактори, свързани последователно във
всяка от фазите на статорната намотка. След развъртане на машината реакторът се шунтира от специално предвидения за това контактор и остава шунтиран по време на работата на двигателя (вж. фиг. 2). Този
метод също е метод за пуск с понижено напрежение.
Благодарение на пада на напрежение в реактора приложеното към двигателя напрежение се намалява пропорционално на тока: I(t)/In = Uдвигател(t)/Un. Пусковият
ток е намален пропорционално на приложеното напреже-
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ние: Iпуск/ILRC = Uпуск/Un, където ILRC е
номиналният ток при блокиран ротор. Същевременно, въртящият момент се намалява в квадратична
зависимост от приложеното напрежение: M(t)/Mn = (Uдвигател(t)/Un)2.
Индуктивността на реактора
може да бъде изчислена, използвайки
съотношенията Un-Uпуск = √3xIпуск x
2πf x L и Iпуск/ILRC = Uпуск/Un. Като максимална стойност на пусковия ток
Iпуск може да се зададе тази, при която се получава максимално допустимото кратковременно понижаване
на напрежението на шините на уредбата (вж. първата част на материала). Стандартно произвежданите
реактори за реакторно пускане
имат няколко стъпала за избор на
стойност на реактанса. Избраният
реактор трябва също така да не достига насищане в нито един момент
от пусковия процес. В противен случай той ще произведе токове, достигащи и надминаващи пусковия ток
при директен старт.
Характерно за този пусков метод
е, че падът на напрежение в реактора намалява плавно с намаляването на
пусковия ток. Така се реализира плавно пускане. Осигурява се достатъчен
въртящ момент по време на ускоря-
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ването на товара. Механичната характеристика на задвижването е
естествено съгласувана с тези на товарите с квадратична зависимост на
момента от оборотите. При правилно оразмерени системи целият процес на развъртане трябва да протече с включен реактор; в момента на
шунтирането му работната точка
на двигателя е в работната зона на
механичната характеристика (дясната част); в тази зона големината на
тока и на въртящия момент са близки до номиналните и техните пикови стойности по време на превключването не са големи – вж. фиг. 4а и 4б
(по отношение на този аспект от
оразмеряването на задвижванията
критериите за реакторно и за автотрансформаторно пускане са идентични).
Главният недостатък на метода
е неприложимостта му за товари с
висок начален съпротивителен момент поради силно намаления начален
пусков момент. Също така не се избягват напълно пиковете на тока и
момента по време на превключване.
Прилагането на стандартно оборудване без щателен инженерен анализ
на електрическата уредба и механичната характеристика на товара крие
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риск от възникване на пренапрежения
и пикове на тока и момента по време
на преходни процеси.

Автотрансформаторно
пускане
И това е метод за пускане с понижено напрежение. Принципната схема на най-разпространения вариант
- т.нар схема Корндорфер, е показана
на фиг. 3а. Последователността на
превключване е следната:
l Първо стъпало на развъртане:
Включва се контакторът в неутралата КSN; по сигнал от негов блокконтакт се включва стартов контактор К SL. Двигателят се развърта с напрежение Uпуск, намалено
спрямо мрежовото напрежение Un с
коефициента на трансформация на
автотрансформатора.
l Второ стъпало на развъртане: Изключва се контактор КSN. Напрежението, подавано към двигателя, остава намалено със стойността на
пада на напрежение в индуктивността на автотрансформатора.
l Работен режим: Включва се линейният контактор КL; по сигнал от
негов блок-контакт се изключва
стартов контактор КSL.
Второто стъпало нормално е
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а - класическа схема Корндорфер

а

б - схема за СН с намалени пренапрежения

б

Фиг. 3. Автотрансформаторно пускане.

Фиг. 4. Автотрансформаторно пускане.

краткотрайно, тъй като, в зависимост от индуктивността на автотрансформатора, напрежението на
клемите на двигателя може да стане
по-малко от това по време на първото стъпало, т.е. започва процес на
забавяне на двигателя. Въпреки това,
тази стъпка от процеса е нужна, за
да се изпълни последователността на
изключване на автотрансформатора
от схемата. Опростени схеми без
контактор в неутралата на автотрансформатора съществуват, но
те имат много по-голям недостатък
- при тях се изисква първо да се изключи линейният стартов контактор КSL и тогава да се включи работният линеен контактор. При включването възникват пикове на тока,
които могат да достигнат и надминат стойността на пусковия ток при
директно пускане, а също и пренапрежения, опасни за изолацията СН. Затова такива схеми не намират приложение в задвижванията СН.
Нещо повече - и при схемата Корндорфер са налице пикове на тока,
въртящия момент и напрежението
по време на преходните процеси както при изключване на контактора в
неутралата на автотрансформатора, така и в момента на превключва-
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не към пълно мрежово напрежение. За
минимизиране на тези явления при
първото превключване са предложени модификации на схемата Корндорфер („централният“ контактор KSL2
изключва заедно с КSN) и допълнителни катодни отводители – фиг. 3б.
Ограничаването на пренапреженията при преминаване към мрежово
напрежение, както при реакторното
пускане, се постига като системата се оразмери така, че включването на пълно напрежение да стане в
работната зона на механичната характеристика – вж. фиг. 4а и 4б. Това
условие, наред с необходимостта от
осигуряване на достатъчно голям
пусков момент, ограничава степента, до която може да бъде понижено
напрежението при автотрансформаторно пускане.
Стандартно произвежданите пускови автотрансформатори имат
няколко стъпала за избор на коефициент на трансформация. Съществуват и по-сложни схеми с последователно превключване на няколко отклонения на автотрансформатора.
Предимството на автотрансформаторното пред реакторното пускане е, че при един и същи пусков ток,
пусковият момент е по-голям – и

токът и моментът са в квадратична зависимост от напрежението,
респективно от коефициента на
трансформация (Iпуск/ILRC =(U2AT/Un)2,
Mпуск/MLRC =(U2AT/Un) 2), докато при
реакторното пускане намаляването
на тока е пропорционално на напрежението, а намаляването на момента – на квадрата от напрежението.
Също така, оразмеряването на автотрансформатора не е толкова чувствително към изменение параметрите на двигателя при бъдещи реконструкции, стига, разбира се, мощността на двигателя да остане в границите на мощността на автотрансформатора.
Автотрансформаторното пускане не е много подходящо за процеси
с голяма честота на пускане/спиране. В този случай се налага преоразмеряване на автотрансформатора
заради прегряването.

Пускане със
софтстартер
Това е метод за пуск с понижено
напрежение с помощта на тиристорни ключове, свързани последователно в захранващата линия на двигателя или последователно на всяка от
намотките, свързани в триъгълник.
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а
Фиг. 5. Опростена схема на софтстартер.

Във втория случай свързването в
триъгълник се извършва извън клемната кутия на двигателя; схемата
дава възможност за използване на
софтстартер с √3 пъти по-малък
номинален ток.
Опростената принципна схема и
формата на изходното напрежение
на софтстартер са показани на фиг.
5. Напрежението, подавано към двигателя, се намалява, като се изменя
ъгълът на включване на тиристорите – симетрично за положителната
и отрицателната вълна на напрежението. Съществуват опростени схеми с един тиристор и обратно включен диод, но те не са препоръчителни и тъй като са несиметрични и
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генерират четни хармоници.
В софтстартерите за средно
напрежение обикновено се използват
по два или повече тиристора, включени последователно във всяко рамо,
като така мрежовото напрежение
се разпределя между тях и могат да
се използват по-евтини тиристори
с по-ниско номинално напрежение.
Типичната схема (на една от фазите) е показана на фиг. 6. R-C групите
служат за изглаждане на пиковете,
възникващи в моментите на комутация на тиристорите и за равномерно разпределяне на напрежението
между последователните тиристори. Конструкцията на един софтстартер включва още платки за уп-
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равление на тиристорите, контролер, радиатори, охлаждащи вентилатори, токови трансформатори
(опционално), байпасен контактор
(опционално).
Бидейки пусков метод с намалено
напрежение, софтстартерното пускане също е съпроводено с намаляване на въртящия момент. Оттук идват и ограниченията, характерни и
за описаните досега методи - при
товари с прекалено големи начален
съпротивителен момент и маса
трябва да се търси или преоразмеряване на двигателя и пусковите устройства, или да се търсят други
типове двигатели и пускови методи. Големите му предимства пред
останалите пускови методи са:
l Плавно, управляемо развъртане без
превключвания с придружаващите ги
пикове на тока и въртящия момент.
l Възможност за програмиране на
пусковия метод в зависимост от
конкретния товар.
l Лесен избор на фабрично-произвеждано оборудване и възможност за
лесна настройка и последваща адаптация към променливи параметри на
двигателя и товара.
l Възможност за използване на софтстартера за динамично спиране.
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Фиг. 6. Софтстартер за средно напрежение - принципна
схема на една фаза.
l В съвременните условия цената на
металите, респективно на съоръжения като трансформатори и реактори, нараства, а цената на електрониката намалява, като същевременно се увеличава диапазонът на мощности и напрежения, покриван от
тиристори и транзистори.
По отношение на управлението на
изходното напрежение на софтстартера има две главни групи методи:
Управление по предварително
зададена функция на напрежението. Най-често това е линейно увеличаване, като се настройват началната стойност и времето за
достигане на пълното мрежово напрежение. Така, предвид квадратичната зависимост на въртящия момент от напрежението се получава
напасване към най-често срещания
вид товари – помпи, вентилатори
и т.н. В редица устройства се предлагат различни вариации като:
първоначално краткотрайно форсиране за преодоляване на началното
триене; зависимости U(t), различни
от линейните с цел реализиране на
икономия на енергия и намаляване на
топлоотделянето при товари с
нисък съпротивителен момент по
време на развъртането; адаптивно
автоматично коригиране на зависимостта, на база данни от предишни стартове и др. При динамичното спиране се прилага линейно намаляващо напрежение.
Управление с обратна връзка по
ток. За целта се изисква софтстартерът да бъде оборудван с токови
трансформатори и съответните
вторични вериги. Този метод на управление дава много голямо предимство за пускане с максимално
възможния въртящ момент при зададено ограничение на максималната
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Фиг. 7. Пускане със софтстартер с ограничение по максимален ток.

допустима стойност на тока по
време на пускане (вж. фиг. 7).
Опция с байпасен контактор има
много големи предимства. Този контактор се включва след пълното
развъртане на товара и шунтира
тиристорната схема. Това позволява редуциране на размера и мощността на елементите за отвеждане
на топлината от тиристорите –
радиатори, собствени и външни вентилатори и напълно елиминира генерираните нелинейни изкривявания в
работен режим.
Що се отнася до нелинейните изкривявания, софтстартерите генерират умерено количество от тях с най-голямо участие на 5-ти хармоник. Процентното съдържание на
хармоници силно зависи от степента на намаляване на напрежението,
т.е. е най-голямо в началния момент
на пускане и намалява в процеса на
развъртане. Приложимите стандарти толерират кратковременно генериране на хармоници, така че не се
налага вземане на специални мерки в
това отношение. Що се отнася до
смущения в работата на околни
съоръжения, в почти всички случаи не
се налага използването на допълнителни филтриращи устройства, а са
достатъчни мерки като:
l изнасяне на софтстартера електрически по-далеч от захранващата
уредба, респективно – по-близо до
двигателя;
l по възможност – полагане на силовите кабели до и от софтстартера
по отделни от тези на други силови
и контролни кабели трасета;
l използване на екранирани кабели.
Специално при двигателите СН,
чиято изолация има относително помалък запас, е важно да се направи
проверка за съвместимост на со-

фтстартера с двигателя по данните на производителя за процента нелинейни.

Кондензаторно включване
Двигателят се пуска с включена
паралелно кондензаторна батерия.
Кондензаторът доставя част от
необходимия реактивен ток по време на пуск, като по този начин разтоварва захранващата мрежа, респективно – намалява пада на напрежение в нея. Обикновено капацитетът на батерията се оразмерява така, че падът на напрежение на
шините на захранващата уредба по
време на пуск да се намали примерно наполовина. Така се намалява влиянието на фактора краткотрайно
понижаване на напрежението и
може да се избере пусков метод с
по-голям пусков ток, респективно –
по-голям начален въртящ момент.
Кондензаторно включване може да
се приложи както за директно
включване на двигател, така и да се
комбинира с други методи за пускане на асинхронни двигатели с кафезен ротор и синхронни двигатели.
Не трябва да се допуска пренапрежение и резонансни явления от самовъзбуждане на двигателя. За целта е необходимо да се оразмери правилно кондензаторната батерия и
системата да бъде снабдена с управление, което следи напрежението на
шините на уредбата и/или оборотите на двигателя, и осъществява едностъпално или поетапно изключване на кондензаторите. Евентуално
системата може да се използва и за
компенсация на реактивната мощност в установен режим.
Статията продължава в следващия брой на
сп. Инженеринг ревю
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платена публикация

Нови възможности
при новата гама контролери
FX3S на Mitsubishi Electric
FX3S e най-малкият контролер от серията FX компактни контролери, създаден за приложения, изискващи до 30 входа/изхода в компактни размери и на ниска
цена. Този контролер с минимални възможности за
разширяване, без батерия и
без нужда от поддръжка, е
подходящ за точно зададени
и установени процеси, които не предполагат бъдещо
разширяване.

Описание на продукта
Процесор, захранване и входове/изходи в един модул. Опциите за разширение включват адаптор и разширителни
модули за комуникация, аналогово управление или температурен вход.

Високо бързодействие:
• базови инструкции: 0.21 µs/
инструкция;
• допълнителни инструкции:
0.5 µs/инструкция (MOV).

Памет с голям
капацитет
• вградена програмна памет
с капацитет 4 000 стъпки,
без батерия, без поддръжка;
• по-голямо адресно пространство:
-спомагателни релета: 1536;
-таймери: 138;
-броячи: 88;
-регистри за данни: 3 000.

Технически
характеристики:
•трето поколение базов компактен програмируем контролер (наследник на FX1S);
•висока функционалност в минимални размери;

•вградено захранване (променливотоково);
•EEPROM памет без нужда
от поддръжка
•памет с по-голям капацитет (4000 стъпки) и по-голямо адресно пространство
(спрямо FX1S);
•вграден USB порт за връзка
със софтуера за програмиране, осигуряващ високоскоростна
комуникация до
12 Mbps;
•вграден контрол на позициониране;
•вграден часовник за реално
време;
•повишена функционалност
с използване на разширителни модули и адаптори;
•програмиране със софтуер
GX Works2 или GX Works2 FX.
Управляеми входове/изходи:
10 - 30. Входове/изходи на базовия модул: 10/14/20/30.
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ОВК

Реинженеринг на
промишлени ОВК
инсталации - част I
О

топлителните, вентилационните и климатичните инсталации са
сред най-големите консуматори на
енергия в промишлените предприятия и имат редица критични функции, включително осигуряване на комфортна и безопасна работна среда
за персонала. С нарастването на
изискванията по посока енергийна
ефективност и екологосъобразност
на производствата, собствениците
все по-често се обръщат към специализирани инженерингови фирми, които да оценят потенциала за енергоспестяване, понижаване на влияни-

ето върху околната среда и повишаване на ефективността на ОВК системите. С оглед търсенето на повисока рентабилност и по-ниски оперативни разходи, в наши дни все почесто се говори за реинженеринг на
индустриални процеси и инсталации.
В настоящия брой на сп. Инженеринг ревю ще ви запознаем с
реинженерингa на промишлени ОВК
инсталации, неговите цели и причините, които налагат провеждането
му. Очаквайте продължение на темата в следващ брой на списанието, в
което ще разгледаме често прилаганите мерки при реинженеринг на
отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в индустрията,
както и ползите, които носят те за
предприятията.

Предпоставки за
възникване на
направлението
реинженеринг
При старите фабрики и заводи
оборудването често е морално и
материално амортизирано, а енергийните разходи са огромни. Голяма
част от по-новите предприятия пък
са реализирани в твърде кратки срокове и с ограничени бюджети, което
понякога води до компромиси с качеството на инсталациите заради пониска цена или недостатъчно време
за прецизно изготвяне и изпълнение
на проектите, както и до прибързан
или невнимателен подбор на технически решения и допускане на грешки при трасирането и оразмеряването. Резултатът в крайна сметка е
един и същ – неефективна работа на
оборудването, висок преразход на
енергия и множество проблеми при
експлоатацията на ОВК инсталациите. През последните години все по-
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вече се утвърждава практиката неефективните отоплителни, вентилационни и климатични промишлени
инсталации да се подлагат на реинженеринг.

Същност и цели на
реинженеринга на
промишлени ОВК
инсталации
Реинженерингът на индустриални
ОВК системи на практика представлява вторично проектиране на част
ОВК в промишлените предприятия.
Той поставя сложната задача да се
коригира работата на вече изградени инсталации. Мероприятието обхваща обследване на съществуващите съоръжения и коректна диагностика - откриване на евентуални проблеми в експлоатацията, загуби на
енергия и неизправности на физическо ниво. Оценяването на съществуващите ОВК системи включва определяне на техния вид и функция, техническото им качество, настоящия
им начин на работа, управление и
поддръжка. Същинският реинженеринг се състои в обстоен преглед на
проектната документация, съответната редакция или при необходимост - пълна промяна на проекта,
включително предварително проучване, техническа оценка и обосновка
на заданието, изготвянето на идейни и работни проекти по част ОВК.
Той завършва с изготвяне на стратегия за изпълнение на необходимите мерки за отстраняване на регистрираните проблеми, включително
извършване на всички необходими
дейности по ремонт, ретрофит,
преустройство или реконструкция
на съоръженията. Основна цел на
реинженеринга в областта на промишлените ОВК инсталации е да се
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подобри ефективността им и да се
оптимизира инвестицията в обекта,
като се потърси оптимално инженерно и технологично решение в
енергийно и ценово отношение съобразно конкретните условия и потребности, актуалните нормативни разпоредби и изискванията за
микроклимата в промишлените помещения.

Причини, налагащи
реинженеринг на ОВК
инсталации
Когато се изпълняват инсталациите по част ОВК в промишлените
предприятия, системите се проектират и оразмеряват съобразно
моментните изисквания и условия.
Много промишлени ОВК системи са
проектирани при ниски цени на електроенергията и горивата. С течение
на времето обаче производствените процеси се променят, персоналът
се увеличава, внедрява се допълнително оборудване, усвояват се площи, токът и горивата поскъпват.
Освен това, често при първоначалното проектиране на климатизацията не е отделено достатъчно внимание или такова решение изобщо
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липсва. Напредъкът в технологично
отношение пък предполага, че всяко
по-ново поколение оборудване работи по-ефективно и с по-прецизен
контрол от предишните. В допълнение, след продължителна експлоатация при старите отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в много случаи възникват механични неизправности, които могат
да доведат не само до повече разходи, но и до пряка опасност за служителите и оборудването. Всички тези
фактори обуславят нуждата от реинженеринг на ОВК системите с цел
постигане на по-висока енергийна
ефективност и производителност,
намаляване на текущите разходи и
увеличаване на комфорта за персонала.

Видове реинженеринг
Дейностите по реинженеринг на
промишлени ОВК инсталации могат
да варират по отношение на техния
мащаб, цели и резултати. В зависимост от мащаба, реинженерингът
на ОВК може да е частичен и да
включва препроектиране само на
част от инсталациите по част ОВК
(ремонт или подмяна на конкретни
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съоръжения, дейности само по отоплителните инсталации и др.) или
цялостен, който да обхване вторично проектиране на цялата система.
В зависимост от крайната цел вторичното проектиране може да е: с
цел ремонт и отстраняване на неизправности (пукнатини, пропуски,
течове, дефекти във въздуховодите,
неизправности в задвижващите системи, електроинсталациите и пр.);
с цел повишаване на ефективността; с цел адаптиране на ОВК инсталациите към действащите нормативни изисквания. Други видове реинженеринг в зависимост от крайната цел могат да са: за обезопасяване/преустройване на съоръжения; за
пространствено разширяване или
функционално преустройство – добавяне/премахване на функционални
елементи към/от ОВК инсталациите, преустройване на агрегати и
съоръжения за други задачи; за намаляване на шумовото замърсяване и
др. Реинженеринг се инициира и с цел
преоразмеряване на мощност и дебит за отоплителни и охладителни
инсталации; смяна на топло-/студоносител; улесняване на поддръжката
и др.
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ВиК

Напорни тръби
с голям диаметър
Р

азвитието на технологиите и
материалите значително разшири
възможностите за производство на
напорни тръби с голям диаметър за
нуждите на съвременната ВиК инфраструктура. Основните разработки в областта са фокусирани върху
подобряването на качествата и експлоатационните възможности на
полиетиленовите тръби, които се
явяват добра алтернатива на тръбите от традиционни материали като
цимент, азбест, чугун и стомана.
Сред причините полиетиленовите
тръби да се налагат при изграждането на водопроводни и газопроводни
инсталации са тяхното по-малко
тегло, голяма дължина, устойчивост
на удар, ниски температури, спуквания, химически активни вещества и
корозия, както и лесният им монтаж
и възможността за бързи ремонтни
дейности в случай на авария.

Видове полиетиленови
тръби
В зависимост от плътността си
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полиетиленът се подразделя на полиетилен с висока плътност (HDPE),
със средна плътност (MDPE) и с ниска плътност (LDPE). При изграждането на водопроводни системи се допуска използването на тръби и от
трите вида. Като най-качествени
полиетиленови тръби се приемат
тези с висока плътност. Тръбите от
тази група имат дълъг експлоатационен живот (около 50 години) и се
поддържат лесно. Отличават се с
висока якост и при ниски температури. В случай на увреждане по вина
на странични фактори, като например изкопни работи, строителни
машини и други, полиетиленовите
тръби не се нацепват на дълги пукнатини, а счупването остава ограничено.
Съществуват и полиетиленови
тръби с кръстосани връзки (РЕХ).
Благодарение на кръстосаните междумолекулни връзки, продуктът е
устойчив в голям температурен
диапазон - от -30 до +95 °С, издържа
на налягане до 2 МРа и не се поддава на корозия. Освен това, тръбите
са еластични, гъвкави и леки - тег-

лото им е 75% от това на медните. Използват се успешно както за
водопроводни, така и за отоплителни инсталации. Тръбите от тази
група се произвеждат по няколко
метода: с прибавяне на пероксиди;
със силан при водна баня и чрез бетаи гамаоблъчване. РЕХ-тръбите за
отоплителни системи имат бариера срещу кислородна дифузия, която
предотвратява корозията на различни метални елементи в нея. Подходящи за работа с РЕХ-тръби са
фитингите от месинг или полимерен материал. Приложението на
такива тръби в студени помещения
е допустимо, защото те не се пукат при замръзване. Благодарение на
специфичната си структура материалът притежава качеството
„топлинна памет“. Това означава, че
може да възвръща първоначалната
си производствена форма след нагряване до определена температура. РЕХ-тръбите не отлагат вредни вещества в транспортирания
флуид, което ги прави пригодни за
водопроводни инсталации за питейна вода.
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Присъединяване и
полагане на тръбите от
полиетилен
За присъединяване на полиетиленовите тръби се използват различни методи, които условно могат да
се разделят на демонтиращи и недемонтиращи се. Към недемонтиращите се връзки се включват тези, получени чрез заваряване със струя
топъл въздух, с преносим екструдер,
челно заваряване с термопластина,
заваряване чрез стопяване. При челното заваряване се използва специална заваръчна машина с нагряваща
плоча за нагряване на краищата на
тръбата до точката на топене.
Самият процес е сравнително прост,
но получаването на добри резултати зависи от спазването на някои
изисквания, сред които: правилно
изравняване на тръбите по оста;
контрол и корекция на евентуалното овално деформиране на краищата на тръбите; почистване на заваряемите повърхности, на машината
и фрезата; спазване на специфичното налягане за предварителното
загряване; спазване на времето за
заваряване и охлаждане и други.
При заваряването чрез стопяване
се изисква специален агрегат за контролиране на заваряването, който
изпраща топлинна енергия (прав ток)
към специален полиетиленов фитинг
за стопяване. Фитингът представлява съединяващо приспособление с две
гнезда с нагряващ елемент (реотан),
оформен по повърхността за заваряване при точките на свързване. Когато двата подравнени края на тръбата се въведат в приспособлението и
се подаде ток, топлината, генерира-
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на в елемента, споява присъединителните повърхности. Времето за спояване и подаването на ток, които зависят от диаметъра и типа на фитинга, се регулират ръчно или автоматично от контролното табло. И
тук от голяма важност е доброто
почистване на контактните
повърхности тръба/свръзка.
Тръбите от полиетилен са подходящи за подземно и надземно полагане, както и за изграждане на подводни мрежи. При подземното полагане
се инсталират в траншеи с по-малки размери в сравнение с конвенционалните на дълбочина от поне 100
сm от повърхността. Не се допуска
тръбите да контактуват с твърди
предмети като камъни и други, поради което е необходимо дъното на
траншеята да бъде почистено и
добре нивелирано. Препоръчва се
тръбите да се полагат върху легло
от пясък или друг фин материал, което трябва да бъде с изравнена опорна повърхност и да осигурява равномерно разпределяне на натоварванията по цялата дължина на тръбопровода. Отгоре тръбите се засипват
с фин материал, по възможност се
препоръчва използването на пясък. За
пълното запълване на изкопа може да
се използва изкопаният материал,
когато той е подходящ и от него са
отстранени парчета с големина над
100 mm.
Устойчивостта на въздействието на слънчевата радиация, на удари
и ниски температури, голямата
гъвкавост и т. н. позволява полиетиленовите тръби да се използват и
за надземно полагане. В случая е добре да се вземат предпазни мерки за
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защита от прегряване и осигуряване на опори за тръбопроводите през
определени интервали. Добре да се
има предвид, че полиетиленът е с
висок коефициент на линейно разширение в сравнение с металите (от
15 до 20 пъти по-голям) и за абсорбирането на подобни вариации трябва
да се предвидят дилатационни съединения.

Тръби от чугун
Използването на чугунени тръби
в системите за водоснабдяване и
канализация е все още широко разпространено, но като цяло бележи тенденция към намаляване. За тяхното
производство се използва предимно
сферографитен чугун, който освен
със стандартните свойства на чугуна като втечняемост, съпротивление на триене, добра ковкост и сравнително добра устойчивост на корозия се характеризира и с якост на
удар, якост на опън, повишена еластичност и устойчивост на разрушаване след удължение. За външни антикорозионни покрития се използват битум, защита от цинков грунд,
нанесен чрез напръскване и битумно
покритие, а при силно агресивни почви - полиетиленово покритие или
цинково-полиетиленово покритие.
Като вътрешна защита се прилагат
предимно циментов разтвор или
полиуретаново покритие. Животът
на тръбите от ковък чугун с надеждна антикорозионна защита се оценява на около 60-70 години.
Обикновено свързването на отделните тръби е посредством муфи,
фланци или винтово-муфени връзки.
При присъединяване на тръбите по-
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ВиК
средством муфи най-често се използват оловни пръчки, набивани между
муфата и тръбата, като останалото пространство се запълва с разтопено олово или посредством гумени
пръстени.
Свързването посредством фланцови съединения е предпочитано решение при свързване на тръбите със
спирателен кран или фитинг. Подобна връзка издържа на по-голямо налягане, но се характеризира с по-малка
еластичност в сравнение с използването на муфи. За добро решение се
счита винтово-муфената връзка, при
която от вътрешната страна на
муфата има резба и на нея се навива
пръстен с външна резба, който притиска гумено уплътнение.
Тази връзка се счита за по-еластична от връзката посредством
фланци и по-здрава от тази с муфи.
Полагането на тръбите може да
бъде траншейно и безтраншейно
чрез директно издърпване.

Стъклопластови тръби
Стъклопластовите тръби се характеризират с корозионна устойчи-

72

вост, дълъг експлоатационен срок,
ефективност и ниски разходи,
свързани с експлоатацията и обслужването. Стъклопластът обикновено
се състои от най-малко два различни
материала, като техните молекули
не се свързват, а образуват композитен материал чрез обединяването
на граничните им слоеве. Стандартната структура на стената гарантира, че всеки от отделните материали допринася със собствените си
свойства за тези на крайния композит. Сред използваните материали
при производството на стъклопластови тръби в зависимост от предназначението, мястото и начина на
монтаж са материали като базалт,
стъклени или въглеродни влакна, синтетични влакна от различни материали, гуми, флуоропласти, свързващи материали на базата на различни смоли и слепващи вещества. Найразпространени за момента се явяват полиестерните и епоксидните
смоли. При използването на полиестерни смоли конструкцията на стената на тръбата се формира на базата на армирани стъклени влакна,

полиестерна смола и пясък като
пълнител. Тези тръби са устойчиви
на корозия и към химически агресивни вещества. Считат се за много
подходящи за системите за водоснабдяване и канализация. Могат да
се използват при високи температури и налягания. С по-добри характеристики по отношение на температури, налягания и устойчивост на
агресивни среди се характеризират
стъклопластовите тръби с епоксидни смоли. Те могат да издържат на
налягания до около 240 атмосфери, а
максималните температури могат
да достигнат до 130 оС.
Стъклопластовите тръби са устойчиви на киселинни среди при използването им в канализационни системи и са неподатливи на галванична и електролитна корозия. Отличават се с гладка повърхност и са подходящи за изграждане на тръбопроводи с големи налягания. Устойчиви
са на вътрешни и външни силови
въздействия, съответно и на хидравлични удари.
Статията продължава в следващ брой.
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Продукти и доставчици
за производството на
метали
В предишния си брой 4/2014 списанието на българската индустрия - Инженеринг ревю, представи някои
от основните производители на метали в България. В настоящия брой даваме думата на водещи компании,
предлагащи продукти и решения за сектора. В подредените по азбучен ред коментари компаниите разказват за своите най-иновативни оферти с приложение в този тип производство.

Производителите на метали по цял свят
познават добре продуктите на Retsch и
Carbolite
Всички световноизвестни производители на висококачествени цветни, скъпоценни и въглеродни метали
ползват продуктите на Retsch за подготовка на пробите си за различни последващи анализи. За надежден анализ на съдържанието на метали (XRF анализ), представителни или хомогенизирани проби - всички те се постигат лесно и бързо с широката гама на Retsch от челюстни трошачки, мелници, делители, пресяващи машини,
тестови сита и пелетни преси. От инспекция на входящите материали до качествения контрол на крайните
продукти - Retsch е предпочитаният избор.
Пещите и сушилни на Carbolite са добре познати в металургичните среди. От сушене на геоложки проби (LHT
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сушилни), пещи за купелиране (CF пещи), пещи за стопяване (SCF пещи), опепеляващи пещи (AAF пещи) до камерни
пещи с общо предназначение (GPC пещи) и персонализирани пещи, продуктите на Carbolite са еталон в топлинната
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обработка във всички водещи индустрии и производства.
Научното направление на Вердер Груп поставя стандарти във високотехнологичното оборудване за качествен контрол, изследователската и развойна дейност.
Групата е активна в пробоподготовката на твърди проби и технологиите за анализ.
Научното направление на Вердер Груп, водеща част
от което са компаниите Retsch и Carbolite, е представено на българския пазар посредством дъщерното си
търговско представителство Вердер България.
Георги Евтимов,
продуктов мениджър за България Retsch и Carbolite

Настолният рентгено-флуоресцентен
спектрометър Genius IF EDXRF e
ефективно решение за анализ на
елементния състав
Genius IF EDXRF, настолен спектрометър с вторични
мишени на Xenemetrix, предлага ефективно решение в
съвременния пазар на анализ на елементния състав. Спектрометърът извършва неразрушаващ качествен и количествен анализ от въглерод (6) до фермий (100), за концентрации от суб-ppm до 100%.
Genius IF е снабден с мощни компоненти, включващи:
напълно интегрирана компютърна система; SDD с висока резолюция; мощна рентгенова тръба с контролиран
размер на петното, проектиран за проби с различни размери; вторични мишени и филтри за бързо и точно измерване на елементите с малки концентрации.
Genius IF разполага с уникална патентована геометрия, която позволява комбиниране на 8 вторични мишени, с 8 избираеми филтри за бързо и точно измерване на
всички елементи, които могат да се определят с EDXRF.
Рентгеновата тръба възбужда характеристичните Клинии на вторичната мишена (чист метал), която след
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това се използва за "монохроматично" възбуждане на образците. Използването на вторични мишени позволява
свалянето на границите на откриваемост на определени
елементи. Динамиката на детекция прави Genius IF подходящ апарат за използване в широк кръг от приложения,
които бяха недостъпни при работа с конвенционални
EDXRF спектрометри. Така Genius IF може да се определи
като един от най-универсалните рентгенови флуоресцентни спектрометри на пазара, позволяващ едновременно
измерване на ниски и високи концентрации.
Людмил Милачков, управител на АСТЕЛ

Twiflex спирачките намират приложение в
целия цикъл на производство на метали
БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД представя на българския пазар
над 30 водещи производители в областите хидравлика,
пневматика и мехатроника. Един интересен широко разпространен продукт в производствата на цветни метали са индустриалните спирачни дискови апарати.
Партньор на БИБУС за тези продукти е фирма Twiflex
Limited UK.
Twiflex спирачките намират приложения в целия цикъл
на производство на метали, като осигуряват надеждно
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динамично и аварийно спиране. Типичните им приложения включват вграждане в машини за: валцоване и изтегляне; полиране и нанасяне на покрития; кранови механизми и преместване на товари; ковашко-пресови машини.
Предлаганата гама от Twiflex е най-разнообразна в
световен мащаб и включва: спирачни апарати с пневматично, хидравлично и механично освобождаване, заедно с
пълна гама от тръстерни устройства, дискови спирачни
системи, гъвкави връзки, валове и съединители.
Спирачките с пневматично задействане са подходящи за леки или средни спирачни натоварвания, както и за
приложения с контролиран опън, където е необходимо
прецизно да се следи усилието. Спирачките с хидравлично задействане са приложими при по-високи въртящи
моменти и натоварвания. Пружинните спирачни апарати се прилагат основно за аварийно спиране на подаващия механизъм, когато отпадне захранването към тях.
Механично задействаните устройства са най-подходящи за малки натоварвания на опън, или там където не
е налично външно захранване. Възможно е да се изготвят
по спецификация, когато проектантите създават свои
кинематични схеми и проекти за задвижване.
За определени приложения Twiflex произвежда гъвкави
на усукване гумени съединители. В някои случаи комбинирани със спирачен диск, те са важна връзка между елементите на трансмисионната система.
При продуктите на Twiflex е възможно да се прави
реалистична преценка за живота на накладките в спирачните апарати, базирана на аналитични и тестови
данни. Животът на накладките се определя от площта
на спирачната накладка, енергията, разсейвана по време
на спиране, и пика на температурата при спиране. Съобразно всяко приложение е необходимо е да се вземат под
внимание най-тежките режими на динамично спиране.
Продуктовите специалисти на БИБУС БЪЛГАРИЯ са на
разположение за оказване на техническа поддръжка за
подбиране на правилния спирачен механизъм за всяко приложение.
Виктор Стоянов, управител на БИБУС БЪЛГАРИЯ

Новата серия двойно-диафрагмени помпи
Verderair Pure намират широко
приложение в производството на метали
В металодобивната промишленост всичко е продиктувано от нуждата за максимизиране, рентабилността,
ефективността и доходността. Поради тези причини
процесът е един от най-трудните сред индустриализираните работни среди. Въпреки това, твърде често в
тази висококонкурентна среда компаниите използват
грешни решения за изпомпване за техните специфични
приложения за добив. Концернът Вердер притежава богат опит в предоставянето на помпени решения на компании от целия свят. Вердер осъзнава, че за голям брой
организации навигацията чрез техническите пречки в
минната индустрия може да представлява огромно пре-

76

дизвикателство. Постигането на това може да означава значително намаляване на разходите и подобряване
на работния процес.
Солидната серия двойно-диафрагмени помпи Verderair
Pure, произведени от монолитно парче чист материал
PE или PTFE (също така налична и версия с електрическа
проводимост) е проектирана за работа при тежки условия – при голямо натоварване, с агресивни течности, при
високи температури (до максимум 120 °С) и при най-сурови работни условия, каквито са в преработвателната
промишленост.
Помпите Verderair Pure притежават редица доказани
предимства. На първо място, намаляване на оперативните разходи благодарение на по-ниската консумация на
въздух, тъй като въздушният клапан е много бърз в смяна на посоката. Сгъстеният въздух влиза в камерата,
само когато ходът на мембраната е завършен. Използваният сгъстен въздух се отстранява без почти никакви
ограничения. Той се използва само за да се премести изпомпваната течност.
Друго предимство е увеличаването на производителността, което се дължи на по-високия дебит и по-малката поддръжка. Ниско „спадане на налягането“ при преминаването на течността през камерата на изпомпване, с
което се осигурява гладък поток и повишена ефективност. Диафрагмите имат специален профил, предназначен за изключително дълъг експлоатационен живот.
Марин Мереуца, Координатор вътрешни продажби
за България и Румъния, Вердер

COVENTYA предлага съвременни решения
за всички видове галванични процеси за
защита на металните изделия
Фирма Гарда Ком е представител на COVENTYA за
България. COVENTYA е международен холдинг, който разработва и доставя специализирани химически продукти
за третиране на повърхности в над 40 страни на 4 континента. Наши клиенти са както специализирани галванични производства от различни сектори на промишлеността, така и производствени звена, които в ролята
на поддоставчици осъществяват различни повърхностни покрития върху изделия от метал – декоративни,
защитни или функционални.
С комплексната си гама продукти, ползвани в много
сектори – от автомобилостроене до петролна индустрия, през информатика и мода, става очевидно, че
COVENTYA, с иновативните си процеси и съобразявайки
се екологичните предизвикателства на времето, присъства на много нива от ежедневието.
Продуктите покриват всички видове подготовки за
различните метални основи, както и специализирани
процеси за помедняване, поцинковане, никелиране, хромиране, покалаяване, посребряване, позлатяване и други като
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обработка на алуминиеви сплави, твърдо хромиране, метализация на пластмаси и други иновативни процеси.
Фирмата ни работи повече от 10 години на българския пазар, като предлага пълна консултация, започвайки с
разработване на индивидуално съобразени или традиционни процеси и комбинации от обработки. Също така
доставяме и пускаме в експлоатация отделни възли или
цели линии за галваничните производства, произведени
в Италия. Работим и с редица водещи италиански производители на комплексни инсталации или отделни аксесоари и приспособления, представлявайки ги за България.
Гордеем се с редица изпълнени обекти в страната, работещи с отлични резултати предимно за експорт.
Людмила Ченкова, управител на Гарда Ком

Произведените от ИПО детайли се
използват в различни сфери на
индустрията
Фирма ИПО е специализирана в дизайна и производството на висококачествени единични бройки, малки и
средни серии детайли от черни и цветни метали с груба
или окончателна механична обработка. Надеждното оборудване намира широко приложение при машини и съоръ-
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жения в различни сфери на индустрията. Oтливките,
произведени във фирмата, се предлагат на клиентите
ни с окончателна или груба механична обработка.
ИПО е утвърден производител на резервни части и
екипировка за минно и флотационно оборудване. Също
така е и традиционен производител на висококачествени зъби, корони и ножове за пътностроителни, земекопни и кариерни машини; висококачествени облицовъчни
плочи от високо износоустойчви стомани с приложение
за мелници във флотационни фабрики за смилане на медни, оловноцинкови руди, медна шлака и преработка и
обогатяване на железни руди. Компанията произвежда и
отливки от черни метали със специално предназначение
от средно и високолегирани стомани - производство на
отливки от стомана и чугун в пясъчни форми.
Произведените от ИПО детайли намират приложение
като резервни части за минно оборудване - работни
органи на земекопна техника, облицовъчни плочи на течки, питатели на мелници, конуси, чукове и тела на трошачки и шредери, пластини за пластинчати питатели и
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редлери, ходови колела за тежко натоварени кранове от
хром-никелови, хром-молибденови и хром-никел-молибденови стомани, работни колела на шламови помпи от специален чугун и др.
Иван Попов, управител ИПО

Сензорите на ifm предлагат надеждно
следене в ключови звена на
производствените процеси
Ifm предлага широка гама от индустриални сензори и
системи за следене на състоянието в съответствие с
изискванията в металопреработващата индустрия.
Сензорите на ifm предлагат надеждно следене на
състоянието, потока и температурата в най-ключовите звена на производствените процеси.
Датчиците за поток от серията SB работят на мехатронен принцип, съставени от качествени материали, устойчиви на високи температури, тази гама е идеалното решение за металопреработващата индустрия.
Предлагат се модели с аналогов 4...20 mA или с цифров
изход. Издържащи на налягане до 15 bar, след монтаж
сензорите не се нуждаят от поддръжка.
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Инфрачервените температурни сензори от серията
TW измерват с изключителна точност обекти от големи и малки разстояния. С компактните си размери тези
сензори могат да измерват температура на трудно
достъпни места, например при производството на стомана, стъкло или пластмаса.
Благодарение на иновативната технология, използва-
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бизнес
на при създаването им, сензорите са изключително издръжливи на сурови среди и високи температури, като
задържат голямата си точност. Например в стоманолеярна, където температурата на отливания обект трябва да се следи прецизно, сензорът свежда влиянието на
външната светлина до минимум. Използвайки дисплей и
два бутона, намиращи се върху корпуса, трансмитерът
може да бъде бързо и лесно настроен както на място,
така и дистанционно посредством свободно програмируемия си аналогов изход.
инж. Владислав Раев, инженер Продажби,
ифм електроник

Leica Microsystems - Германия предлага
цялостна система за микроскопски анализ
на метали
Сред последните технологични новости в нашето
продуктово портфолио, намиращи приложение в производството (и леенето) на метали, е пълното софтуерно
осигуряване за анализа на метали: прецизни измервания и
топография; анализ на неметални включвания в метали съгласно ASTM E45, DIN 50602, EN 10247 и ISO 4967;
анализ на чугуни съгласно ASTM E247, ISO 945-2 и JIS5502;
анализ на дентрити в метали и сплави; анализ на декарбонизация на стомани; дебелини на слоеве; анализ на зърната на металите
Сред иновативните решения в нашата област е цялостната система за микроскопски анализ на метали в
производството на Leica Microsystems - Германия, включваща светлинен микроскоп, дигитална микроскопска камера за заснемане на изображения и многообразие от софтуери за обработка на изображенията и анализ, част
от които са долуописаните продукти.
Leica Cast Iron Expert е цялостно софтуерно решение за
микроскопски анализ на чугун по международните индустриални стандарти ASTM E247, ISO 945-2 и JIS5502.
Анализът идентифицира графитните включвания и ги
класифицира по форма и размер. Допълнително може да
бъде оценено и съдържанието на ферити и перлити в
пробата. Резултатите от тези отделни анализи могат
да бъдат комбинирани.
Leica Steel Expert 2.0 е съвременен софтуер за оценка на
неметалните включвания в стоманата. Софтуерът работи в съответствие с международните стандарти ASTM
E45, DIN 50602, EN 10247 и ISO 4967. В допълнение може
да бъде използван и в изследователските лаборатории за
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оценка на включвания с размери, близки до оптичната резолюция на микроскопа. Анализните резултати са показани паралелно съобразно избраните международни стандарти и могат да бъдат сравнявани един с друг.
Leica Decarburisation Expert осигурява цялостно решение за микроскопски анализ на декарбонизация в стомана.
Дълбочината на декарбонизацията се определя автоматично чрез анализ на изображението на подходящи проби – количеството на въглерода на повърхността на
образеца се сравнява с количеството, налично в незасегнати вътрешни участъци от пробата.
Leica Layer Thickness Expert е софтуерно решение за
микроскопски анализ на слоеве и покрития от различни
материали като бои, хромови или пластмасови покрития
с възможност за избор на ръчно или напълно автоматично измерване.
Повишаване изискванията към качеството на изходните суровини и готовата продукция са сред водещите
тенденции за развитие в сектора, което води до стандартизиране и автоматизиране на процесите в качествения контрол и причините за възникване на производствени дефекти.
инж. Николай Байнов,
продуктов и приложен мениджър Leica Microsystems,
Лабораторна Техника Инженеринг
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DMU 50 ecoline | DMU 70 ecoline
Новият еталон за 5-странна обработка
DMU 70 ecoline - с по-дълги работни ходове и мощни
шпиндели - предлага 5-странна обработка, предназначена за потребителите търсещи качество с умерен
бюджет. Следвайки успеха на DMU 50 ecoline, DMG
MORI сега предлага новата DMU 70 ecoline, която благодарение на значително по-дългите ходове по X / Y /
Z - 750, 600 и 520 mm, може да обработва дори по-големи и сложни детайли с точност и ефективност.
След представянето на пазара през 2010 г., DMU 50
ecoline впечатли потребителите със своята NC наклоняема въртяща маса (накланяне на B-оста: -5° / +110°)
за 5-странна обработка на лесни и комплексни детайли.
Ралф Кристнахт, директор на DMG ECOLINE AG:
"Постоянният успех на серията ECOLINE ни води до
непрекъснато разширяване на продуктовата гама. Решението ни да разработим DMU 70 ecoline като втора универсална фрезова машина за по-големи детайли,
е директен отговор на специфичните искания на нашите клиенти за по-голям обхват на работа."

Ключът към прецизността: NC
наклоняемата въртяща маса е
тествана и с доказана точност
Патентованата NC наклоняема въртяща маса
(накланяне на B-оста -10° / +95°), която е включена в
стандартната окомплектовка на DMU 70 ecoline със
затягаща повърхност ∅ 800 на 620 mm, може да обработва детайли с тегло до 350 kg. Хидравличната затягаща маса и цифровото задвижване на двата модела дават възможност за висока прецизност, дори и при
трудни за обработка материали и детайли. Като доказателство са прецизните резултати, постигнати
при трудната обработка и разстъргване на два срещуположни съосни отвора. Директната измервателна система с инкрементални линийки и ролковите направляващи с централно мазане, също осигуряват висока точност и производителност и на двете - DMU
50 ecoline, и DMU 70 ecoline.
С мощния шпиндел с 12 000 об/м на DMU 70 ecoline
се постигнат оптимални резултати. Верижният магазин е оборудван с двоен манипулатор за максимум
32 инструмента (SK40) и постига кратко време при
смяна на инструментите. Всичко това е включено в
стандартната окомплектовка на DMU 70 ecoline.
DMU 50 ecoline може да бъде оборудвана с шпиндел
10 000 об/м (8 000 об/м стандартно) и инструментален магазин за максимум 30 инструмента (стандартно: 16 позиции). И двата модела предлагат бърз ход от
24 m/min.
Към машините от серията DMU ecoline се предлага опция "3D quickset" за контрол и автоматична компенсация на кинематиката, както и подготовка за автоматизация.
www.ecoline.dmgmori.com
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Допълнение към успешната DMU 50 ecoline - DMG
MORI предлага следващо решение при високопрецизните фрезови машини в базовия сегмент - DMU 70
ecoline за 5-странна обработка на лесни и комплексни детайли.
Акценти
• Максимална ефективност - 5-странна обработка на лесни до комплексни детайли
• Максимална прецизност - NC наклоняема въртяща маса с
цифрово задвижване и автоматично трансфериране на
нулевите координати на работния детайл, с ъгъл на накланяне от -10° до +95° (DMU 50 ecoline: -5° до +110°)
• Мощен шпиндел: за DMU 50 ecoline: 8 000 об/м стандартно; шпиндел 10 000 об/м - опция. DMU 70 ecoline: стандартно оборудвана с шпиндел 12 000 об/м
• Бърз ход по линейните оси: 24 m/min
• Дълги ходове (X / Y / Z) 500 / 450 / 400, 750 / 600 / 520
mm съответно за DMU 50 ecoline, DMU 70 ecoline
• DMU 70 ecoline: Инструментална смяна с 32 позиции
(SK40), 16 (опция 30) позиции за DMU 50 ecoline
• 3D технология за управление
• - 15" SLIMline с Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline или
- 15" SLIMline HEIDENHAIN TNC 620 с ясен диалогов прозорец
• Оптимална икономия на пространството - изключително
добър достъп до наклоняемата въртяща маса, голяма работна зона с минимално изискване за заемано пространство
• PROGRESSline - ясна индикация за оставащото време и брой
детайли за производство

Ексклузивен търговски и сервизен
партньор на DMG MORI
DMG MORI South East Europe МЕПЕ
ПОЛИМЕТА С ООД, София 1528, ул. Илия Бешков 3
тел.: +359 2 973 2887; факс: +359 2 973 2766
Новости на адрес: www.dmgmori.com
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машини

Енергийна
ефективност на
пресови машини
П

остигането на по-висока
ефективност при обработването
на металите чрез пластична деформация води до намаляване на производствените разходи, икономия на
ресурси и повишена конкурентоспособност. Основните методи в тази
посока обикновено се свързват с
подобряване на експлоатационните
качества и разширение на технологичните възможности на обработващите машини, увеличаване на
мощностите и устойчивостта им
за получаване на изделия с висока
точност, подобряване на задвижващите технологии, използване на
съвременни системи за симулации и
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управление на процесите, възможности за бърза смяна на инструментите и др. Като цяло развитието на
пресовото машиностроене е насочено към създаването на по-икономични и производителни машини с
по-добри индивидуални показатели,
позволяващи да се механизират и автоматизират процесите при производство. Производителите се стремят и към повишаване на качеството на използваните елементи в
конструкцията на машините, намаляване на теглото и габаритите
им, подобряване на условията на
труд и техниката на безопасност,
съкращаване на срока и подобряване на технологиите за ремонт на
оборудването.

Оптимално проектиране
на задвижващата
технология
Приложението на подходяща за
конкретното приложение задвижваща технология създава огромен потенциал за постигане на енергийна
ефективност при обработката на
металите. Сред основните изисквания, на които трябва да отговарят
съвременните технологии за задвижване, са максимална производителност при зададена точност на
движенията; лесна и удобна работа
с машината; ниска цена и малки експлоатационни разходи; рационална
конструкция. В отговор на тези предизвикателства производителите
все по-често залагат на регулируе-
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машини
мите електрозадвижвания за пресови машини, които са в състояние да
обезпечават различни технологични
скорости в зависимост от свойствата на метала, конфигурацията
на изделието, температурата на
заготовката, използването на маховик и др. Освен това, ако машината
е в състава на автоматична технологична линия, е необходимо да се
извършва съгласуване на цикъла й на
работа с останалите машини, което може да бъде постигнато чрез
изменение на честотата на въртене на главното задвижване. Употребата на задвижвания с регулируема
скорост предлага значителни
възможности за енергоспестяване;
удължен живот на механичното оборудване; намаляване на пусковия
ток; по-висок пусков момент;
възможност за регулиране скоростта на двигателя под и над синхронната стойност. Честотният преобразувател променя не само честотата, но и приложеното към мотора напрежение. Чрез това се осигурява необходимият момент на вала
на двигателя, без да се стига до
прегряване. Изходната честота не
зависи от честотата на мрежата
и може да бъде както по-голяма,
така и по-малка от нея. Честотата
и напрежението не са ограничени и
асинхронният мотор може да се
пуска и ускорява от неподвижно
състояние.

Регенерация на
кинетичната енергия
Както е известно, при работа
всички задвижвания генерират кинетична енергия. С цел повишаване на
ефективността на пресите напоследък някои производители внедряват системи за регенерация на кинетичната енергия (KERS - Kinetic
Energy Recovery Systems), които дават възможност за съхраняване на
енергията при спиране на двигателя
и нейното отдаване в мрежата. В
този случай двигателят работи в
генераторен режим.
Мощността, която се генерира
от машината, се връща в захранващата мрежа с помощта на управля-

84

ем изправител от тиристорен или
транзисторен тип, най-често изпълнен по мостова схема. За да се
осъществи връщането на енергията
в мрежата, е необходимо в генераторен режим едновременно да работят две устройства – управляемият изправител в инверторен режим
и ограничителен реактор за връщания в мрежата ток. Регенеративният метод се реализира или с отделен модул за връщане на енергия, или
входният модул на преобразувателя
на честота съвместява двете функции.

Възможности за икономии при пневматични и
хидравлични задвижващи
системи
Подобряването на работата на
пневматичните системи предлага
възможности за спестяване на значителни производствени разходи.
Сред най-значимите източници на
енергийни загуби в промишлените
пневматични системи са утечките.
Нередовната и некачествена поддръжка на тръбните съединения,
фитингите и крайното оборудване
водят до загуби от порядъка на 20 30%. Чрез прилагането на мерки за
откриване и отстраняване на утечките загубите могат да се сведат
до под 10% от производителността
на компресорната система. Обикновено направените за целта разходи
се компенсират за по-малко от 6
месеца.
Възникването на нежелани течове в хидравличните системи и ненавременното им отстраняване също
води до значителни загуби, свързани
с повишено потребление на енергия,
влошаване на производствените
характеристики на оборудването,
намаляване на надеждността, увеличаване на разходите за течност и
т. н. Течовете могат да доведат и
до преждевременна повреда на машинните елементи поради замърсяване на хидравличните течности с
прах и други замърсители, навлезли
през мястото на теча. Навлизането
на замърсители в хидравличната
система може да окаже и пряко

въздействие върху качеството на
произвежданата продукция и да доведе до увеличаване на брака.
Прегряването е вторият най-често срещан проблем при хидравличното оборудване. По време на работа
на системата между работната
течност и компонентите на хидравличното задвижване възникват сили
на триене, което води до повишаване на температурата на течността. С повишаване на температурата намалява вискозитетът на течността, което води и до увеличаване на загубите. Също така при нагряване на работната течност до
висока температура се нарушават
условията на смазване на работните повърхности, което може да доведе до силно износване на части от
системата. За преодоляване на проблемите с повишаването на температурата в хидравличните системи
се използват различни метода. Някои
от тях са свързани с намаляване на
топлинния товар, а други - с увеличаване на количеството отвеждана
топлина.

ЦПУ системите
повишават
ефективността на
пресовите технологии
Съвременните цифрово-програмни управления (ЦПУ) предлагат разширени възможности за повишаване на производителността на пресовите машини и качеството на
готовите изделия. С тяхна помощ
се настройват всички важни работни параметри на пресите като усилие, ход, скорост, позициониране,
управление по няколко оси и др. Също
така ЦПУ предлагат визуализация на
процесите, измерване и контрол на
заготовките и готовия детайл, компенсиране износването на инструментите и отклонението в допуските на материала. Съвременните
ЦПУ извършват автодиагностика
на всички системи и устройства в
машината. При констатация на програмна грешка по време на симулацията на процеса на обработка се
изписва съобщение, на чиято база се
отстранява възникналият проблем,
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машини
като се използват и обясненията за получената аларма
от списъка с аларми към техническата документация
на всяка машина с ЦПУ. При изработката на детайла
вследствие на констатирана повреда или поради излизане извън зададените граници на параметрите на машината също възникват сигнали за грешки. Съществува и активно следене на цяла група параметри, свързани с геометрията на самата машина, и при излизане
от фабрично зададените им граници веднага се алармира операторът за възникналия проблем чрез съобщение
на екрана. По този начин превантивно се избягват, предотвратяват или в най-лошия случай се намаляват значително пораженията вследствие на човешка грешка,
като същевременно се предоставят решения на възникналите проблеми чрез локализацията и конкретизирането им.
Освен да сигнализират при възникване на проблем,
съвременните ЦПУ постоянно следят и състоянието
на всички системи на машината. Следи се нивото на
маслото, служещо за смазване и охлаждане, неговата
температура, чистотата на подавания компресиран
въздух и неговото налягане. По отношение на профилактиките модерните ЦПУ следят работните часове
на машината и чрез текстово съобщение алармират
оператора за нуждата от планова профилактика. Основно се следи за смени на маслата и филтрите на машината, както и за проверка на точността и геомет-

рията на машината.
Чрез управление на допълнителни устройства с обратна връзка е възможно да се оптимизират в максимална степен междуоперационните времена и най-вече
времето за настройка и програмиране на пресите. Информацията от тези устройства постъпва към ЦПУ,
което я записва автоматично и я залага към параметри в желаните от оператора програми. По този начин
процесът се автоматизира и улеснява значително. Управляеми устройства от подобен тип са например измервателните накрайници, свързани с ЦПУ на машината, които служат за замерване на бази на заготовки
или приспособления за фиксиране на детайлите към
машината. В зависимост от класа на машината това
устройство може да се използва и за реални измервания на обработени повърхнини на детайли, без да се
мести обработваният детайл. То директно прехвърля
измерената информация в ЦПУ, което, от своя страна,
може директно да запише резултатите като корекция
на обработващите инструменти, така че да се постигне желаната точност на изработка на дадената
повърхнина. За улеснение на измерването в машините
има заложени специални измервателни цикли за най-често срещаните ситуации, които автоматично правят
замерването. При някои съвременни ЦПУ отпада необходимостта от измерване на положението на фиксиращите приспособления на заготовките, защото самият
софтуер завърта автоматично работната координатна система спрямо измерената заготовка.
Модерните ЦПУ притежават и функционални възможности за връзка в Ethernet мрежа чрез сериен порт или
USB. Посредством използване на постпроцесори могат
да се генерират сложни програми, без да се използва
стандартният софтуер на ЦПУ. Дори не е нужно да се
създава стандартен чертеж на детайлите. Просто се
използва 3D обектът на детайла, като се посочва начинът на обработка заедно с всички инструменти и
съответните им режими, и на тази база се генерира
NC програма чрез съответния постпроцесор, която машината може да прочете. Така за оператора остава
само да дефинира положението на заготовката спрямо
машината и да постави нужните инструменти.
Развитието на цифрово-програмните управления е в
тясна връзка с напредъка в софтуерните системи за
моделиране и симулация на процесите, а тяхната симбиоза спомага за пълноценната оптимизация на процесите
на пластична деформация.

Моделиране и симулация на процесите
Моделирането и симулирането на процесите на пластична деформация предлага възможност за съкращаване на времето за проектиране и обработка, съкращаване на разходите и намаляване на брака. Необходимото
време и разходи по проектирането на даден технологичен процес за ново изделие драстично се намаляват когато се елиминират различните реални технологични

86

август 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

опити и се заменят с виртуални
опити от вида „проба – грешка“. Този
тип виртуални експерименти позволяват предварителната корекция на
нежелани грешки при обработката.
Така например в случаите на горещо
щамповане моделирането позволява
много бързо да се придобие представа за изтичането на материала в
различни варианти на един процес.
Това е възможно поради гъвкавостта на метода и възможността за
лесна и бърза промяна на геометрията на изследвания инструмент. Използването на симулиране позволява
получаването на коректни данни по
отношение на: установяване начина
на течене на щампования материал
и определяне на окончателните размери на инструментите; откриване
на дефекти, причинени от начина на
изтичане на метала в щампата; проверка на запълването на кухината на
инструментите; определяне на
състоянието топлообмен и контактното триене в щампата; определяне на разпределението на напреженията, деформациите и температурата на изковката и щампата. Правилното интерпретиране на тези
данни, в комбинация с подходящи корекции на параметрите на процеса
на деформиране и геометрията на
инструментите и заготовките,
води до намаляване на броя на неуспешните резултати; намаляване на
времето за проектиране; увеличаване на трайността на инструментите; подобряване на качеството на
изковките.
Софтуерните пакети, предназначени за симулиране на технологичните процеси, дават възможност да се
предвидят и еластичните деформации, възникващи в инструментите.
Това е особено полезно при разработване на процеси на точно щамповане. Подобни симулации позволяват да
се получи информация за реалните, а
не за номиналните размери на изковките след изваждането им от инструмента и след тяхното изстиване.
С това се осигурява възможност за
корекции в размерите или конструкцията на щампите още в процеса на
проектиране.
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Висококачествени
машинни елементи
Освен повишаване устойчивостта
на машините за получаване на изделия с висока точност, производителите се стремят и към повишаване
качеството на използваните елементи в конструкцията на машините,
което значително повишава тяхната
ефективност. Вграждането на висококачествени машинни елементи
като лагери, сачмено-винтови двойки, редуктори, сервозадвижвания и
други компоненти, свежда до минимум разходите за престой, поддръжка
и сервизно обслужване, и осигурява
дълъг експлоатационен срок.

Разработка на нови
материали
Сред фокусните точки в усилията
за оптимизация на процесите е разработката на нови, по-леки и по-лесни за обработка материали. Металите, които представляват интерес
за обработването чрез пластична
деформация, са стомани (в това число HSS и AHSS), алуминиеви сплави,
магнезиеви сплави и титанови сплави. Изследват се възможностите за
замяна на стоманата с алуминиевомагнезиеви сплави и композитни
материали. От една страна, това е
повлияно от увеличението на цените на суровините, а от друга - от
екологичното законодателство. Така
например високите изисквания към
рециклирането и оползотворяването на излезлите от употреба превозни средства направиха тези аспекти много важни за автомобилната индустрия. Специалисти изчисляват, че алуминият, за разлика от
стоманата, може да осигури до 6-8%
икономия на гориво за всяко намаление на теглото на автомобила с
10%, като освен това предлага почти пълно последващо оползотворяване. Поради тези причини материалите играят важна роля в процеса на
постигане на енергийна ефективност. Разбира се, приложимостта им
зависи от възможностите да се използват процеси на пластична деформация върху тях, както и от конкретното приложение.
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Сред водещите приложения
на техническите газове е
обработката на метали
Аспарух Банков, управител на СИАД България
СИАД работи на българския пазар от
1996 г. За кратко време компанията се наложи благодарение на своята гъвкава дистрибуция и създаване на възможности за
нови приложения на техническите газове
във всички области на индустрията.
СИАД България осигурява покритие на цялата територия на страната с над 20
дистрибуторски пункта и собствен
транспорт. Решенията, които предлагаме, са тясно съобразени с индивидуалните изисквания на клиента. Разполагаме с
екип от професионалисти, които имат
богат опит и познания в бранша. Сред водещите приложения на техническите газове и смеси в индустрията безспорно е
обработката на метали и в частност процесите заваряване и рязане.
В следващите редове ще се опитам да
дам кратко описание на основните методи за рязане и заваряване, както и
приложенията на съответните технически газове и смеси:

TIG заваряване
При заваръчния процес по метода TIG
(заваряване с волфрамов електрод в среда
от инертни газове) се използва защитният газ STARGON с различно съдържание на аргон, въглероден диоксид, кислород или аргон-хелиева смес (Helistar® ).
Методът TIG се характеризира с висококачествени заварки за сметка на производителността. Употребата на смесите
STARGAS® и Helistar® дават прекрасни
резултати благодарение на:
•по-лесно заваряване;
•повишаване скоростта на заваряване
с 25-35%;
•намаляване на температурата на затопляне на материала с 15-20%;
•намаляване на серните окиси.

MIG/MAG заваряване
Заваръчните процеси от типа MIG
или MAG използват топлинна енергия,
генерирана от електрическа дъга, която
се запалва между цял телен електрод и
заварявания детайл. Тези процеси са широко разпространени в промишлеността, благодарение на отличната им гъвкавост и характеристики, които правят възможно:
•заваряване на широк диапазон метали и дебелини;
•лесно използване при всякакви ъгли;
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•увеличена производителност благодарение на теления електрод, което
представлява отличителна характеристика на процеса.
Газовите смеси са важни при процесите на MIG и MAG заваряване, тъй като позволяват оптимизиране на метода на отлагане, производителността и
разходите на процеса. Познавайки добре
сложността на заваръчните технологии, СИАД осигурява на клиентите широк диапазон защитни газове STARGON,
чрез които се постига:
•повишаване на производителността;
•намаляване на разходите;
•техника на безопасност на работното място.

Лазерно заваряване
Лазерното заваряване осигурява ефективно решение, когато качеството и скоростта са от първостепенно значение
или за детайли, които са трудни за заваряване при използване на други технологии. Използва се за съединяване на различни типове черни и цветни метали и разнородни метали в: корабостроителници;
автомобилна промишленост; железопътен транспорт; въздухоплавателния сектор и авиационно-космическата промишленост; работа по котли; общо дърводелско и механично производство; събаряне
и строителство; енергетика; производство на домакински уреди; производство
на техническо оборудване.
Газовете играят основна роля в лазерното заваряване. В сътрудничество с
производителите на системи и техническите експерти в областта на лазерното заваряване, СИАД е в състояние да
препоръча и достави газове или газови
смеси, подходящи за всяко приложение с
цел подобряване на производителността
и качеството.

Лазерно рязане
Лазерното рязане е процес, който се
прилага при рязане на разнообразни метални и неметални материали и широка гама от приложения. Газовете играят важна роля в тази технология, като:
•Защитен газ по хода на оптичната
система - тази функция служи за
предпазване на оптичната система
от прах и замърсявания.
•Лазерни газове - използвани с източни-

ци на CO2 (лазерът, който най-често
се използва в това приложение), те спомагат за изпълнението на процеса.
•Помощни газове - имат важен принос
за изпълнението на процеса и качеството на работа.

Плазменодъгово заваряване
Плазмата се генерира от газ или газови смеси, частиците на които се йонизират силно, когато преминат през
електрическа дъга, и следователно са в
състояние да поглъщат и провеждат
електрическа енергия. Процесът се характеризира с:
•възможност за заваряване на всички
метали;
•заваряване на материал с един ход;
•увеличено металургично качество;
•ограничена зона на топлинна деформация в сравнение с метода TIG;
•добро проникване и добри механични
свойства;
•лесна автоматизация.
Изборът на газове или газови смеси се
базира на факта, че те могат да определят формата и големината на плазмената струя и добрия резултат от заварката без дефекти и с отлична механична устойчивост. Благодарение на експериментите с плазмена технология СИАД
разработи смеси за линията Stargas
специално за този процес на заваряване.

Плазменодъгово рязане
Плазменодъговото рязане (ПДР) е висококачествен процес на рязане, който използва топлинна енергия от плазмена
струя с висока скорост и висока температура. Употребата на технически газове
или газови смеси и тяхното развитие позволиха подобряване качеството на рязане
и скоростта на работа и доминирането
му в обширни сектори от пазара.
В заключение мога да заявя, че предложенията на СИАД България се развиват и
разнообразяват непрекъснато в отговор на
новите тенденции и изисквания на пазара.

СИАД България ЕООД
1528 София, ул. Амстердам №4
тел.: 02 978 56 36; факс: 02 978 97 87
e-mail: siad@siad.bg; www.siad.bg
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механични системи

Оборудване
за механизирано
заваряване
С

ъвременното производство
търпи непрекъснато развитие, поради което крайните продукти стават
все по-сложни, а изискванията към тях
– все по-високи. Затова за тяхното
изработване е необходимо съединяване на множество части от различни
материали и то така, че крайният
продукт да притежава характеристиките на такъв, изработен от едно
цяло. Основно място в производствения процес на такива съставни продукти намират технологиите и про-

90

цесите на съединяване чрез заваряване, спояване и лепене. Заваряването е
един от най-широко използваните
технологични процеси в промишлеността за получаването на монолитни
неразглобяеми съединения. Металните конструкции, чиито детайли са
съединени посредством заваряване,
се характеризират с по-проста и лека
конструкция в сравнение с тези, чиито детайли са съединени с друг вид
връзка. Недостатъците обикновено
се свеждат до наличието на остатъчни напрежения, които създават опасност от влошаване на механичните

свойства и повишаване крехкостта
на метала в зоната на заваръчните
съединения. Заваряването намира изключително широко приложение в
съвременното производство в сфери
като: транспортна и земеделска
техника, строителна техника, в
това число и подемно-транспортни
средства, инструменти, дървообработващи, металообработващи и други. машини, тръбопроводи за пренос
на газ, нефт, вода и др., строителство на мостове и сгради, производство на електронна техника, опаковки и др.
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механични системи
Методи за заваряване
Съществуват множество методи
и разновидности на заваряването,
които подлежат на класификация по
различни признаци. Един от най-широко използваните е дъговото заваряване в защитна газова среда. Поради немалкото му технологични и
икономически предимства използването на този метод е широко разпространен. Като негови технологични предимства могат да се посочат относителната простота на
процеса, както и незначителният
обем шлака, което позволява да се
получи заваръчен шев с много високо
качество. Заваряването в защитна
газова среда се счита за подходящо
при заваряване на различни стомани,
а така също и на цветни метали. В
практиката се използват няколко
технологии за заваряване в защитна газова среда - заваряване с нетопим електрод в среда от инертен
газ (ВИГ), заваряване с топим електрод в среда от инертен газ (МИГ),
заваряване с топим електрод в среда от активен газ (МАГ), като почесто използвани са технологиите
с топим електрод. Сред сравнително новите методи за заваряване е
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плазменото. Както при ВИГ заваряването, така и тук се използва нетопящ се волфрамов електрод, поставен в специален държач, около
който циркулира охлаждаща течност. В пространството между
външната керамична дюза и волфрамовия електрод, по различни канали,
се подава основен (плазмен) газ и
защитен газ. Възникналата плазмена
дъга е топлинен източник с висока
температура от 5000 - 30 000 °C.
Благодарение на опцията за регулиране на технологичните свойства на
плазмата е възможно заваряване на
много широк спектър от метали и
техните сплави. Всички тези методи са приложими както при механично, така и при автоматизирано и
роботизирано заваряване.
Все по-големите изисквания към
качеството и непрекъснатостта на
производствения процес са сред факторите, обуславящи необходимостта от механизация на процесите по
заваряване. Основно предимство на
механизираното заваряване е фактът, че то свежда до минимум човешкия фактор и води до поддържане на
приблизително еднакво качество на
продуктите и относително висока

производителност благодарение на
гарантираното качество на заваръчния шев. Това налага предлагането на
различни по вид и степен на автоматизация системи за заваряване.

Маси за заваряване
Заваръчните маси са сред базовите системи в процеса на заваряване. Необходимостта от специална
маса се налага от спецификата на
процесите и изискванията към покритието, фиксиращите елементи и
нейната цялостна стабилност. Физико-химичните изисквания към работния плот на съоръжението трябва да отговарят на степента на натовареност. Важна характеристика
е устойчивостта на корозия и цялостните якостни показатели. Правилният избор на заваръчна маса е решаващ в дейностите по заваряване,
като при вземането на това решение водещи са гарантиране на сигурността и удобството.

Заваръчни стендове
Друг тип системи за механизирано заваряване са заваръчните стендове. Те служат за заваряване на едрогабаритни детайли. Както и за-
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механични системи
варъчните маси, те не извършват
самото заваряване, а служат за фиксиране и ротация на изделието при
заваряване на неговите кръгли и надлъжни шевове.

Заваръчни позиционери
Заваръчните позиционери представляват устройства, служещи за
ротация на ососиметрични заварявани детайли, като например фланци и
тръби, на 360 градуса. Това позволява непрекъсната работа на заварчика и улеснява дейността му, като
същевременно увеличава производителността, тъй като не той, а заваряваният детайл се движи. Голямо
предимство на заваръчните позиционери е възможността големи, обе-
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мисти или неудобни детайли да
бъдат позиционирани точно и да се
гарантира качество на процеса.
Съществуват различни видове позициониране на детайла в положение
за заваряване, като възможностите
за промяна на ъгъла на заваряване са
определящи за производството: с
една степен на въртене; с 2 степени
(свободен ход и накланяне), с 3 степени (добавяне на движение нагоре и
надолу). При заваряването на детайли с големи размери, като вагони или
цистерни например, е възможно добавянето на допълнителни елементи.

Малка заваръчна техника
Този тип техника се характеризира със сравнително опростената
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механизация - движението се извършва по една ос. Сред този тип
оборудване спадат тракторите за
механизирано заваряване. Класическият им модел се движи по детайла,
който се заварява, или по паралелна
равнина, т. е. изпълнява заваръчни
шевове по различна по тип ос – права, кръгова, пространствена. За водене служи някоя от стените или ръб
на детайла. Магнитната плоча на
дъното на корпуса гарантира притискате и стабилен ход, както и
движение по вертикална повърхност.
Тракторите за механизирано заваряване могат да бъдат оборудвани със
заваръчни горелки, чийто брой се
определя от индивидуалните изисквания. Този вид механизирана техни-

93

механични системи
предварително настроената скорост на заваряване.

Листозаваръчни машини

ка намира приложение при заваряване на различни по предназначение и
дебелина материали, намиращи приложение в хранително-вкусовата,
химическата промишленост и други.
Съществува опция за допълнително
усложняване на заваръчния процес
чрез добавянето на допълнителни
оси на управление, осцилатори или
AVC системи за височинен контрол.

Ролкови ротатори
Най-опростените и често срещани видове хоризонтално-ролкови ротатори са 2-ролковите, след тях са
4-ролковите и т.н. Този тип оборудване намира приложение при процеси, изискващи ротацията на детайли с цилиндрична форма и различни
размери. Често се използват за различни дейности в производството
като боядисване, рязане, заваряване.

Заваръчни колони
Най-често разпространени в производството са заваръчните колони
с хоризонтално рамо. Съществуват
различни техни варианти: с фиксирана или задвижвана основа; на колела,
на релси; структура с двойна колона
с голяма здравина за минимално отклонение; механична точност, гарантирана от линейни направляващи;
двигатели по управляемите оси и
други. Водещите компании предла-
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гат широк набор от приложими аксесоари за заваръчните колони, сред
които: сонда за следене на заваръчния шев; охладителна централа; осцилатори и т.н.
Заваръчните колони с плъзгащо
рамо се произвеждат според нуждите на клиентите с хоризонтално и
вертикално движение, стабилно хоризонтално рамо и според вида на
метода на заваряване. В зависимост
от избрания метод за работа се
предлага опция за чупещо рамо, която зависи от спецификата на детайла за заваряване. Основният стремеж на този тип машина е свеждане на процеса до надлъжни и напречни шевове, което води до цялостно
опростяване на действието и неговото проследяване.
Съществуват 3 типа базиране на
колоната. Възможно е тя да бъде
неподвижно фиксирана, т. е. колоната се върти само около оста си.
Другият тип е свободно движеща се
– движението се осъществява по
релси, ръчно. Третият тип базиране
е моторизиран. При него движението на колоната се осигурява от двигатели с редуктори, монтирани на
основата, а скоростта може да бъде
регулирана и в двете посоки. Когато
колоната не е в процес на заваряване, се движи с максимална скорост,
като това не оказва влияние върху

Листозаваръчните машини са
предназначени за автоматично надлъжно челно заваряване на валцована
или плоска ламарина. Често те служат за полагането и на вертикални
и хоризонтални заваръчни шевове.
Повечето модели са проектирани и
изработени изцяло с дизайн, съобразен с удобството на клиента - контролът и управлението са в предната част на машината за удобство
на оператора, за да има той възможност да наблюдава целия процес на
заваряване. Водещите производители са модифицирали листозаваръчните машини дотолкова, че повечето
съвременни модели предлагат софтуерен контрол на параметри като
дължина на листа, скорост и контрол при многократно заваряване,
система за подаване на допълнителен материал и т.н. Цифровото управление позволява запаметяване на
голям брой работни програми, които
могат да бъдат прехвърлени на компютър. Важно предимство на съвременните листозаваръчни машини е
възможността да бъдат използвани
при всички методи на заваряване.

Роботи за заваряване
Системите за роботизирано заваряване или т. нар. роботи се налагат
все по-често в производства с непрекъсната повторяемост на заваряването. Основно при тях е високото изискване към качество на детайлите след преминаването им през
предходните процеси. За добра и
ефективна работа на този тип системи са необходими поне 2 станции,
които да спестяват времето за
подмяна на обработваемите детайли. В повечето случаи роботите са
6-осни, а добавянето на допълнителни степени на свобода се извършва
в зависимост от конкретните нужди на производството. Големите
производители на оборудване за заваряване предлагат разнообразни
решения, включващи хардуер и софтуер, съобразен с индивидуалните
изисквания на клиентите.
Статията продължава в следващия брой с
пазарен преглед на решенията за механизирано заваряване, в който водещи компании
на българския пазар ще представят своите
актуални оферти.
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