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накратко
БР Техника организира Ден на отворените врати
На 24 април т. г. БР Техника организира Ден на отворените врати в новоизградения шоурум на компанията в гр. Пловдив. Посетителите имаха възможност да разгледат разнообразната гама от изделия нa Bosch Rexroth, даваща
възможност за комплексни решения за промишлеността, автоматизацията и
мобилната техника. Представени бяха както нови продукти и услуги, така и
реализирани проекти. Специално за събитието беше поканен лектор от централата в Германия, който представи новостите в пневматиката.
„Радваме се, че бяхме в помощ на нашите клиенти и имахме възможност да
обсъдим с тях конкретни въпроси, които ги вълнуват. За да сме още по-експедитивни в съвместната ни работа, в новия ни магазин с шоурум в гр. Пловдив
вече са налични на склад богата гама от елементи хидравлика, пневматика,
линейна и монтажна техника“, заявиха от БР Техника.

Siemens разширява гамата сферични вентили от серия Acvatix
Siemens допълни своето портфолио с класически сферични вентили за отворено/затворено положение, както и такива за променящо се положение с L или
Т тип сфера. Едновременно се лансират и нови модели задвижки за съответните сферични вентили. По този начин заедно с контролните и предпазни спирателни вентили, които вече са в употреба от 2 години, Siemens предлага на
пазара пълна гама от компактни сферични вентили за затворени системи за
студена и топла вода. Новите сферични вентили от Siemens покриват максимален дебит при номинален размер и достигнат високи стойности на потока
(kvs) между 5 и 96 м3/ч. Kомпактният им дизайн осигурява лесен монтаж дори
и в тесни пространства. Отличават се с уникален дизайн с интегрирани Опръстени, което намалява въртящия момент. Това позволява използването на
по-малки задвижки, което допълнително намалява разходите и спестява енергия.
Вентилите са налични в номинални размери от DN15 до DN50 и поддържат
налягане на затваряне (∆ps) до 1400 kРа и максимално диференциално налягане
(∆pmax) от 350 кРа. Те са подходящи за температура от -10 °C до 120 °C.
Пренебрежимо малкият пропуск през уплътнението от 0.0001 от стойността
на Kvs е основен фактор, допринасящ за високото ниво на енергийна ефективност във вентилите. Всички сферични вентили Acvatix са изработени от 100%
DZR (устойчив на обезцинковане) месинг, а самите сфери са хромирани и полирани. В комбинация с оптимизираното триене на шпинделите, това води до подълъг експлоатационен период на продукта без необходимост от поддръжка.

СПЕКТРИ реализира успешен проект в Пловдив
В началото на т. г. СПЕКТРИ успешно завърши проект за разработване на
уеб портал и свързване в online непрекъснат режим на работа 5-те мониторингови станции за измерване на шум в околната среда тип ENM в Пловдив,
съобщиха от компанията. Станциите са собственост на общината и са част
от Системата за постоянен мониторинг на шума в околната среда на града,
а публичен достъп и визуализация на измерваните данни са налични на специално създаден за целта портал. „Системата предоставя информация от непрекъснато обновяващата се база данни от измервателните терминали на
шум – във вид на графика(и)/таблица(и) за LAeq – dB(A), както и таблица(и) за
стандартизирани шумови индекси (LAmin, LAmax, LAден, LAвечер, LAнощ, L24
- dB(A)) за: последен час, текущ ден, дневно, седмично, месечно, друго (история)“, заявиха от СПЕКТРИ. „Осигурен е достъп и до проведените периодични
преносими измервания на шум в 50 броя локации в града (за 2009/2010 г., както и 2011 г.). Измерванията се провеждат ежегодно - с цел допълнителна
верификация на Стратегическата карта за шум на агломерация Пловдив, както и като част от системата за актуализация на данните за акустичната
среда в града“, допълниха от компанията.
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Шефлер България чества 20-годишен юбилей
На 16 април т. г. фирма Шефлер България отбеляза своя 20-ти рожден ден
с официално тържество в Балната зала на хотел България в София. На събитието присъстваха представители на централата на Шефлер в Германия, дистрибутори, клиенти и партньори на компанията, както и официални лица от
посолството на Германия у нас. За доброто настроение на гостите се погрижиха от s-formance, а водещ на събитието бе Владислав Карамфилов - Въргала.
Г-н Ото Вурст, регионален директор Продажби, поздрави Шефлер България
за постигнатите резултати и изрази увереност, че добрата съвместна работа ще продължи и занапред.
В шеговит тон представителите на българското дружество отправиха
своите благодарности към компанията-майка, както и към дългогодишните си
бизнес партньори и очертаха постиженията на Шефлер в световен мащаб.
„Към момента Шефлер е компанията с най-богата продуктова гама от лагери в света“, заявиха те. „Дружеството развива своята дейност в различни
области, сред които и зелената енергия и автомобилостроенето. Шефлер
разполага със 180 структури в 50 държави. В България дружеството навършва
20 години, т. е. е в разцвета на силите си и едновременно с това успехите му
тепърва предстоят“, допълниха от компанията.

Данфосс представи нови продукти на семинар в София
Фирма Данфосс и КИИП, съвместно с дистрибуторската фирма НАСА-Д,
проведоха семинар на тема „Новости от Данфосс“ на 24 април т. г. в хотел
Родина, София. Гости на събитето бяха и представители на партньорската
компания на Данфосс - Вило България.
Програмата започна с лекция, посветена на децентрализираните отоплителни системи на Данфосс, представена от Деян Петров, управител на фирма
НАСА-Д. Втората лекция, презентирана от Тодор Лангочев, глобален мениджър
Апаратаментни абонатни станции, акцентира върху различните аспекти по
тяхното проектиране.
Сред останалите теми на семинара бяха системата EvoFlat, новостите в
продуктовата гама на фирма Вило - Wilo Stratos, Yonos Pico, Stratos Pico, Stratos
GIGA, новите контролери на Данфосс - ECL Comfort 210 и 310, енергоизмервателните уреди от Данфосс, тополомери/студомери Sonometer 1100 и 2100.

Проведе се конференция ‘’Германия - страна на иновации’’
На 11 април т. г. в София се проведе конференция на тема „Германия - страна
на иновации“, организирана от ГБИТК. В нея участваха официални гости, партньори и представители на международни компании с немски корени като SAP
LAB, Aurubis, BASF, Siemens и Festо, които разказаха как се създават иновации
в Германия. Събитието бе официално открито от президента на България
Росен Плевнелиев, който подчерта, че Германия е водещ икономически партньор на страната и припомни факта, че през 2012 г. е отбелязан ръст в
стокообмена между двете държави. „Можем да почерпим много опит и от
икономиката, и от политиката на Германия“, заяви той. „Тя също е изцяло
фокусирана върху иновациите“, допълни Плевнелиев.
Лекция на главния управител на Асоциацията на Германските индустриалнотърговски камари д-р Мартин Ванслебен представи традицията на средното
съсловие и професионалното обучение като фактор за успех на иновациите в
Германия. Д-р Ванслебен наблегна на това, че за България е важно да се установи политическа култура на стабилност, както и правна рамка, която да
създаде условия за всеки да се чувства сигурен. Гост лектор бе и управителят
на Германската държавна агенция за инвестиции и търговия д-р Бено Бунзе,
който наблегна на привличането на български инвеститори в Германия.
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Филкаб и Siemens организираха съвместен семинар в Пловдив
На 9 април т. г. Филкаб и Siemens, направление Индустриална автоматизация
и Задвижващи технологии, проведоха съвместен семинар в централната база
на Филкаб в Пловдив. Присъстваха инженери от водещи индустриални предприятия (Агрия, КЦМ, Либхер, Арсенал, Златна Панега, Гамакабел и др.), инженерингови компании, проектанти и специалисти от ВиК Пловдив. Лектори на семинара бяха Виктор Митрев, Здравко Александров и Антон Наумов от направление
Индустриална автоматизация на Сименс. В рамките на демонстрационните
сесии бяха представени новата гама комутационна апаратура Sirius Innovations,
както и софтуерът за проектиране на електрически инсталации Simaris Design
V6. Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят и с новостите
в сферата на индустриалната автоматизация, предлагани от Siemens.

Hannover Messe приключи поредно успешно издание
6550 изложители от 62 страни бяха представени на тазгодишното издание на изложението за промишлени технологии Hannover Messe, което бе определено от организаторите като най-силното за последните 10 години. Техническият панаир бе посетен от близо 250 000 души, главно от ЕС (50%),
Южна, Източна и Централна Азия (20%). Най-много посетители са дошли от
Холандия (3500) и Китай (3400), следвани от Индия, Австрия и Дания.
„Водещият световен търговски панаир за индустриални технологии подчерта ролята си на двигател на четвъртата индустриална революция. Изложителите и посетителите дадоха много високи оценки на тазгодишното
изложение, в частност по отношение на темата му „Интегрирана индустрия“, която маркира ключова тенденция към междуотраслово сътрудничество
и интеграция на мрежов принцип“, коментира Йохен Йоклер, член на управляващия борд на Deutsche Messe. Следващото издание на Hannover Messe ще се
проведе между 7 и 11 април 2014 г.

Вило България организира дистрибуторска среща
В края на месец април т. г. в хотел Банкя Палас се проведе традиционната
дистрибуторска среща на Вило България, която се организира всяка година
през пролетта, съобщиха от компанията. „В рамките на срещата присъстващите се запознаха с новостите в продуктовата гама на Wilo и обсъдиха актуалните цели и приоритети на дистрибуторите и партньорите на фирмата.
Освен деловите разговори не липсваха добро настроение и поводи за забавление“, допълниха от Вило България.

XYLEM разшири серията помпи LOWARA e-SV
Наскоро Xylem разшири гамата на популярната серия вертикални многостъпални помпи Lowara e-SV с три нови допълнения, съобщиха от Аквастарт,
представител на компанията у нас.
„Фокусирани в промишлените приложения, трите нови допълнения на серията обхващат модел с нисък NPSH (нетна позитивна смукателна височина),
проектиран да намали предпоставките за кавитация, серията високонапорно
изпълнение, създадена за работа при налягания до 45 bar и високотемпературното изпълнение, покриващо всяко изискване на клиента в границите от 120
o
C до 180 oC“, поясниха вносителите. „Представянето на трите нови продуктови разширения на помпи Lowara e-SV увеличава решимостта на Xylem да
развива екологични и издръжливи продукти. Приемаме много сериозно глобалното си лидерство във водния сектор и сме фокусирани в това да помагаме
на нашите клиенти да доставят енергийноефективни, екологични продукти и
системи, които хората искат и от които имат нужда“, допълни Оливие Ламари, глобален продуктов мениджър многостъпални продукти в Xylem.
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Германската компания BHTC получи сертификат за инвеститор клас А
На 30 април т. г. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Асен Василев връчи сертификат клас А на германската фирма Бер-Хелла Термоконтрол (Behr-Hella Thermocontrol) – BHTC. Документът за ключов инвеститор бе получен от управителите на фирмата Андреас Тойнер и Томас Шулте.
BHTC ще изгради ново предприятие и развоен център за производство на уреди за обслужване и управление на климатични инсталации за автомобили и
камиони. Дружеството инвестира 42.5 млн. лв. в реализирането на проекта,
който ще се изгради на територията на Икономическа зона София – Божурище,
върху терен от 70 дка. Очаква се строителните работи по него да започнат
до юни т. г., а заводът да заработи през пролетта на 2014 г. В предприятието ще бъдат разкрити около 350 нови работни места.
Компанията - инвеститор е съвместно предприятие, основано през 1999 г.,
между германските Hella KGaA Hueck & Co. и Behr & Co. и е сред ключовите
производители на контролни панели и уреди за обслужване и управление на
климатични инсталации. Основни клиенти на фирмата са големите производители на автомобили като тези от групата на Фолксваген, Мерцедес-Бенц,
Порше, Дженеръл Мотърс и др.

Microchip пуска MOST150 контролер за автомобилостроенето
Microchip обяви първия MOST150 интелигентен контролер с мрежов интерфейс с USB 2.0 връзка и интегриран коаксиален приемопредавател. Новият чип
OS81118 с USB PHY и HSIC интерфейс позволява създаване на приложения с
мобилна и Wi-Fi връзка в MOST150 мрежа чрез свързване на стандартен Wi-Fi/
3G/LTE модул през USB. Решението е насочено към модерните потребителски
приложения в автомобилите като Интернет достъп, поща, социални мрежи и
географски услуги. Освен интерфейс с оптично физическо ниво (oPHY) OS81118
интегрира и коаксиален приемопредавател, който намалява разходите за производство при физическите MOST нива. Коаксиалното физическо ниво (cPHY)
може да бъде използвано и за интелигентни системи за подпомагане на водача
(ADAS). Технологията MOST150 бе приложена успешно в автомобилостроенето за пръв път през 2012 г. Тя дава възможност за осъществяване на двупосочна връзка в мултимедийните системи на автомобилите.
OS81118 ще влезе в масово производство през януари 2014 г. Желаещите
да се запознаят с продукта преди това вече могат да кандидатстват за
получаване на мостри, чието производство се очаква да стартира през третото тримесечие на т. г.

Bosch Системи за сигурност предлага нови светлочувствителни HD камери
В началото на април т. г. Bosch Системи за сигурност представи ново поколение мегапикселови камери DINION starlight HD 720p60 и FLE XIDOME starlight
HD 720p60 RD. „Камерите са създадени специално за висока производителност при изключително слаба осветеност и са съществена иновация във светлочувствителността на камерите. Те могат да демонстрират цветни изображения в условия, при които другите камери показват само черно-бяла картина, и черно-бял образ там, където другите не могат да визуализират картина“,
уточняват от компанията. HD камерите притежават високата чувствителност в цветен (0,017 лукса) и в монохромен режим (0,0057 лукса), функционират при минимална околна светлина, като предоставят ясни образи в редица
приложения, дори и при лошо осветление. Честотата от 60 кадъра в секунда
спомага за улавяне на бързодвижещи се обекти например в пътния трафик или
в казина. Всички камери DINION starlight и FLEXIDOME starlight съответстват на
стандарта на Open Network Video Interface Forum (ONVIF), който предлага оперативната съвместимост между мрежовите видеопродукти, независимо от
техния производител“, допълниха от компанията.
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Изложба и форум за енергийна
ефективност, възобновяема енергия,
интелигентни сгради и асансьори
От 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, в София
ще се проведат Изложбата и форумът за
Югоизточна Европа. Организаторите
от Виа Експо отчитат силен интерес
от страна на чуждестранни компании
към нашия пазар, като 47 % от изложителите са фирмите от 16 държави. Изявата ще представи напредъка по отношение на прилагане на екологични решения и бъдещите перспективи за устойчивото развитие на целия регион.
Тя ще бъде открита от Райнер Хенрихс-Ралвс от Европейския съвет за възобновяема енергия, който подчертава,
че държавите членки на ЕС трябва да се
подготвят за следващата амбициозна
цел - 45 % дял на ВЕИ до 2030 г.
Соларните технологии отново имат
най-силно присъствие на експозиционната площ, като през 2011 г. те завоюваха
50 % от новоинсталираните мощности
в световен мащаб.
Последните тенденции са свързани с
процеси на децентрализация в соларната индустрия - производството на слънчевата енергия се изнася в максимална
близост до потреблението. Това определя и повишаването на интереса към
сградноинтегрираните PV системи и
хибридни системи за off-grid приложения,
които ще бъдат показани от Чепъков,
ЕС-3, Соларентърпрайз, Екоел, FVG
Energy и др.
Astronergy / Chint Solar е китайска
компания, специализирана в областта на
научните изследвания, развитието и
производството на монокристални и поликристални клетки и модули с висока
производителност. Друг участник е
Eurosol, доставчик на едро на фотоволтаични модули, инвертори и др. соларни
компоненти, като през 2011 г. получава
RAL отличие за качеството на изпълнение на фотоволтаични централи (RAL GZ
966) от Германския институт за качество и сертифициране.
Сред изложителите са Krannich Solar,
Solar Ways, Solarmax (Sputnik Engineering),
Luxim и др., които предлагат голямо разнообразие от фотоволтаични системи и
компоненти.
3К ще демонстрира соларни водни
помпи за бита, селското стопанство и
индустрията. Сред изложбените експонати ще бъдат токозахранващи системи и решения за мълниезащита на Лема
Трейдинг, Парадайс Електрик Консулт и
Интернешенъл Пауър Съплай.
Новостите в хидроенергетиката ще
бъдат представени от Global Hydro
Energy и Cink Hydro - Energy - доставчици на турбини Пелтон, Франсис и Каплан, както и технологии за оползотворяване на водната енергия.
Филтър предлага висококачествени
енергийни решения за индустрията,
включително и газови когенератори,
котли, оборудване за топлоцентрали,
ТЕЦ, водоподготвителни инсталации и
охладителни кули.
Филкаб, традиционен участник в изложбата, има широка продуктова гама
от кабелни изделия, електроапарати и
средства за автоматизация, осветител-
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ни тела, електроинсталационни материали, фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции и конектори.
Голям брой изложители, работещи в
областта на био енергията, ще се включат в тазгодишното издание на изложбата.
Polytechnik
Luftund
Feuerungstechnik, Amandus Kahl, Richard
Kablitz & Mitthof, Binowa, Biogest Energieund Wassertechnik ще представят инсталации за биогорива. Херц Арматура,
участник на Австрийския павилион, е
производител на фитинги и арматура за
отоплителни и охладителни инсталации, а така също и на икономични, ефективни и природосъобразни отоплителни
системи - котли за биомаса - дървесен
чипс, пелети и цели дърва, термопомпени и соларни инсталации.
Повишаването на енергийната ефективност е един от приоритетите в енергийната ни политика. Сградите, като едни от най-големите консуматори на енергия, имат редица възможности за намаляването на енергийното потребление
чрез инвестиции в интелигентни решения.
Тазгодишното издание акцентира
върху новостите в областта на сградната автоматизация и асансьорните
съоръжения.
Ентел ще представи малки осветителни уредби, изградени на принципа на
астрономичен часовник, енергоспестяващи светодиодни осветители, компоненти за осветление, електротабла и
електромери. Солармия ще покаже иновативно LED осветление, отличаващо се
с 50 % по-голяма икономичност. Интериорно, екстериорно, ефектно и аварийно
осветление ще видим от Lumitron.
Фирмата дистрибутира енергоефективни LED лампи TOSHIBA и CITIZEN Япония и интелигентната система за
управление и контрол Helvar. ЛидерЛайт
България, част от консорциума Инкотекс Груп, произвежда богата гама от
електронни изделия - електромери и системи за отчитане на ел. консумацията,
дисплеи и LED осветление. Фирмата е
сред одобрените доставчици по Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика.
Посетителите ще се запознаят с решенията от Умен Дом, компания, която
работи активно в сектора на технологиите за домашна и сградна автоматизация. Пестим енергия е официален представител за България на инфрачервените отоплителни панели InfraHEAT и дистрибутор на системи за безжично управление с интелигентни термостати и инфрачервени уреди MO.EL за отопление на
външни площи.
Сред изложителите ще бъде и Техем
Сървисис - лидер в енергийните услуги за
ефективно използване на енергия и вода.
Фирмата предлага интелигентни уреди
- радиоразпределители и радиоводомери,
които позволяват да се прави точно дялово разпределение.
Английската фирма Siemon е специализирана в проектирането и предоставянето на решения за висококачествено

мрежово окабеляване и услуги за интелигентни сгради и центрове за данни. Базирана в САЩ, с продажби в световен мащаб в повече от 100 страни, тя предлага
цялостен пакет от кабелни системи от
медни и оптични влакна, шкафове, стелажи и интелигентни решения за управление на инфраструктурата.
Рейтекс Инженеринг проектира, изгражда и поддържа интегрирани системи
за сигурност и комуникации, системи за
домашна и сградна автоматизация, управление и дистанционен мониторинг.
Тя разработва набор от електронни изделия, софтуер и фърмуер за тях.
Черноморският Енергиен Клъстер е
организация, работеща за намаляване на
енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията и за намаляване емисиите на въглероден двуокис в Черноморския регион.
За първи път участие в изложбата
ще вземе австрийската компания
Ziehl-Abegg, която има повече от 100
години опит и произвежда аксиални и
центробежни вентилатори с правотокова и с електронно комутационна
технология, както и на двигатели с
контролни функции. Вентилаторите
на Ziehl-Abegg се използват за отопление и охлаждане и намират приложение в най-различни области - от традиционните оранжерии до съвременното железопътно строителство.
Лифком е най-големият производител
на асансьорни уредби и всякакъв вид повдигателни устройства, както и доставчик на ескалатори и на инвалидни платформи. Участие в изложбата ще вземат
Пролифт и Трез, които са специализирани в инженеринг на подобен род съоръжения. Тераком има редица реализирани
проекти в области като автоматизация, кабелна телевизия, радио релейни линии, измервателни системи, безжични
комуникации, индустриален мониторинг
и контрол, системи за контрол на достъпа. Електронно оборудване за асансьори за контрол на достъпа е част от продуктовото портфолио на компанията.
Лекторите в паралелния форум ще
запознаят участниците с теми, свързани с интелигентните сградни решения, финансови и законодателни стимули за изграждането на сгради с почти
нулево енергийно потреблени и сградноинтегрираните фотоволтаици, които
станаха неделима част от архитектурната естетика.

За повече информация:
Виа Експо - www.viaexpo.com
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Oventrop: успешно участие на
изложението във Франкфурт ISH 2013
След успешното участие на международното изложение за баня,
строителство, енергетика, климатична техника и възобновяеми
енергийни източници, Oventrop е
оптимист за бъдещето.
Главната тема на щанда на
Оventrop бяха вентилите, регулаторите и системите за по-добра енергийна ефективност. Бяха представени интересни новости и решения с изключителни предимства в областите
отопление, охлаждане, системи за питейна вода и соларна енергия. При
всички тях чрез мерки с ниска интензивност може да се постигне висок
потенциал за енергоспестяване.

Философията на Oventrop:

мещенията. За да бъде подобрен, чрез
мерки с ниска интензивност и при
икономичен разход на енергия, може
да бъде използвана новата температурно-регулаторна система "RTronic". Тя представлява един-единствен индикаторен и обслужващ
уред за отчитане не само на температурата в помещението, а също
така и на стойностите на други показатели за микроклимата - относителната влажност и съдържанието
на въглероден диоксид. По този начин
потребителят получава прецизни
индикации за качеството на микроклимата в помещението, които могат да бъдат оценени и съответно
достигнати, например чрез отваряне на прозорец.

Свързване на вентилите, регулаторите и останалите компоненти
за различни сфери на приложение в
сгради в една икономична, енергоспестяваща и екологична система. В
центъра на тази идея стои, разбира
се, ефективното оползотворяване на
регенеративна енергия.

Награди:

Енергоспестяваща централа „Regucor WHS"
(за отопление, питейна вода и соларна
енергия) за по-добра енергийна ефективност

Модулно изградената енергоспестяваща централа на Oventrop е подходяща за едно- и двуфамилни къщи.
"Regucor WHS" е оптимално хидравлично съгласувана комбинация от:
•Връзка към топлоизточник (напр.
котел, термопомпа)
•Соларен енергиен резервоар
•Соларна група
•Група за подгряване на питейна
вода (станция за прясна вода)
•Връзки към групи на отоплителния кръг и към топлоизточник
Друга основна тема на щанда на
Oventrop беше микроклиматът в по-
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„R-Tronic" - енергоспестяване и подобряване
на микроклимата в помещения чрез мерки
с ниска интензивност

Част от системата "R-Tronic" допълнително позволява стайната
температура да бъде регулирана, а
по време на фази на проветряване автоматично да бъде понижена зададената температура за помещението. За тази цел системата "RTronic" комуникира с електронното
радиаторно задвижващо устройство "Aktor M CON B" през радио технологията "EnOcean". Освен това са
възможни фази на понижаване чрез
индивидуално времево програмиране.
По този начин при подобряването на
качеството на микроклимата при
проветряване се избягва консумация
на излишна топлинна енергия и в
крайна сметка за подгряване на обменения свеж въздух е необходимо
ниско количество топлина.
От изключително значение за
Oventrop на изложението "ISH 2013"
беше темата за дизайна.
Oventrop е лидер в дизайна на
отоплителна арматура. В този

бранш фирмата е получила наймного награди и отличия от всички
производители.
Пример за изключителен дизайн
е и новият термостат на Oventrop
Pinox.

Термостатът Pinox с награди „Design Plus
2013" и „Innovationspreis Architektur + Technik"

Вдъхновен от мисълта на американския архитект Луис Съливан
"FORM FOLLOWS FUNCTION"
Pinox е изключителен акцент на
радиатора.
Той беше отличен с наградата
"Design Plus 2013" и "Innovationspreis
Architektur+ Technik".
Новият термостат има специални
характеристики. Pinox e функционален и усъвършенстван термостат.
Ръкохватката дава възможност
за лесна и прецизна настройка на
температурата. Обслужването и
отчитането на показанията са отлични, а номиналните стойности се
настройват изключително лесно.
Термостатът Pinox се препоръчва за
модерно обзавеждане, особено в комбинация с радиаторните вентили на
Oventrop от "Серия Е" или свързващата арматура "Multiblock T/TF".
На изложението бяха представени и други системи - напр. новата
система за повърхностно отопление
"Unidis", както и нови и модифицирани продукти за газ и нафта.
За допълнителна информация за
лидера в производството на арматура за ОВиК Oventrop:

Представителство в България:
бул. Д-р Г. М. Димитров 58, София 1172
Тел..: +359 2 961 57 10; Факс: +359 2 962 44 65
www.oventrop.bg; E-Mail: mail@oventrop.bg
Централа в Германия:
Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strase 1, D-59939 Olsberg
Тел..: +49 29 62 82-0; Факс: +49 29 62 82 400
www.oventrop.de; E-Mail: mail@oventrop.de
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ДиТра проведе
семинар за Delcam
Н

а 26 март т. г. се проведе
традиционният семинар за продуктите на Delcam "Новите технологии
дават нови възможности", организиран от фирма ДиТра. Събитието,
което се проведе в Новотел Пловдив,
привлече специалисти в областта на
машиностроенето и металообработката, партньори и клиенти на
компанията.
Като начало на семинара, Цветан
Стоянов, директор на ДиТра, направи ретроспекция на времето от предишното събитие и разказа за успехите на фирмата през 2012 г. Първата част от събитието бе изцяло посветена на фирма Delcam и на развитието на нейните CAM системи,
както и демонстрация на възможностите за моделиране, изработка и
контрол на електроди за обемна
ерозия с Delcam Electrode. Традиционно в програмата бе включена и
презентация на клиент, използващ
софтуер на Delcam. Славе Йорданов,
собственик на македонската фирма
TING, разказа как PowerMILL и
SolidWorks повишават ефективността на инструменталното производство.
Втората част на семинара започна с представянето на новите
възможности във FeatureCAM и
Delcam for SolidWorks. Огнян Каравасилев, експерт "Техническа поддръжка" в ДиТра акцентира върху
подобренията по отношение на потребителския интерфейс и сигурността за клиента.
Демонстрация на добрите практики в използването на PowerMill бе направена от Красимир Василев, експерт "Техническа поддръжка в ДиТра,
който запозна участниците с някои
от най-успешните проекти на компанията в областта на обработката на
стъкло, пластмаса и други.
Програмата продължи с презентации на някои от партньорските ком-
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пании на ДиТра, а
именно Булмакметал
(Okuma), Бимекс Лимитид (Mazak), Полимета С (DMG/Moriseiki),
Eduflex. В своите
представяния те акцентираха върху новостите в продуктовите си гами и подчертаха ползите от
използването на софтуерните продукти на Delcam.
Проект на DMG
Mori Seiki с име Ecoline представи
Ангел Тодоров, мениджър продажби в
Полимета C, в рамките на фирмената презентация. “Това е серия от
машини, които разполагат с по- малко опции и ценово са доста добре
ориентирани за българския пазар“,
сподели той. „Представих и наблегнах върху най-продаваната машина
от тази серия, която е застъпена в
България , а именно DMU 50 Eco, Която е 5-осна машина за 5-странна
работа на сложни детайли“, допълни
той.
По повод на значението на събитието г-н Тодоров споделя: „Като
цяло оценката ми е много висока, и
смятам че такива неща е нужно да
се организират в България.“
В своето експозе Олимпия Стоянова, управител на Булмакметал, насочи вниманието на присъстващите
към методите за повишаване на
производителността и намаляване
на производствените разходи, които OKUMA е разработила и внедрила в машините си: TFC – температурна стабилизация, CAS – система
за избягване на колизии, Machining
Navi – система за избягване на вибрации, Turn-cut – функция струговане
при обработващите центри, патентованият от OKUMA PREX-мотор с
високо к.п.д. и ниски емисии на топлина и др.
„Колегите от DiTra отново бяха

подготвили изключително полезна
информация, която поднесоха по интересен начин“, коментира състоялото се събитие тя. „И тази година
залата беше пълна, което е знак за
добрата работа на организаторите“, допълни г-жа Стоянова.
В краткото резюме на семинара,
представено от Ботьо Георгиев,
управител на Бимекс, като представител на корпорация Ямазаки Мазак
за България, присъстващите бяха
запознати с историята, организацията и основните производства на
световния производител. С видеопрезентация бе показано сътрудничеството на Мазак - основен доставчик на отбора от Формула 1 на
Водафон Макларен Мерцедес при
производството на състезателните болиди. „За всички потребители от важно значение е доброто
сътрудничество на производителите на металорежещи машини и фирмите, развиващи CAD/CAM софтуерни продукти. Голяма част от клиентите на Мазак в България са потребители и на продуктите, предлагани от ДиТра“, информира той.
„Изключително положителна е
съвместната работа на фирмите,
предлагащи машини и софтуер за
възможно най-доброто и пълно решаване на проблемите и нуждите на
потребителите“, заяви в заключение
г-н Георгиев.
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Шнайдер Електрик представи гамата
аварийно и евакуационно осветление Exiway
На 9 април т. г. Шнайдер Електрик организира презентация на новата гама за аварийно и евакуационно
осветление Exiway в Новотел София.
Лектори на семинара бяха Христо
Иванов и Наталия Петрова от отдел Lifespace на Шнайдер Електрик.
Присъстващите проектанти и инсталатори на аварийни и евакуационни осветителни системи се запознаха със сериите Exiway ЕasyLED предназначена за малки и средно големи сгради; Exiway One и One LED с
допълнителни версии Activa и Dardo за големи, високи сгради и Exiway
Class – за престижни обекти.
„С вградените светодиодни източници Exiway ЕasyLED предлага над
50 000 часа оперативен живот, минимална поддръжка и двойно по-малко енергопотребление. Аварийните
осветители са пригодени за открит
монтаж на стена или таван, както
и за скрит монтаж в конзолна кутия“,
заяви Христо Иванов.
“Стандартните версии на Exiway
One и One LED изпълняват ръчно про-

цеса по самодиагностика, докато
версията Activa притежава функция
за самодиагностика, а Dardo се включва към централизирана система за
управление. Exiway One LED се отличава и с патентован от Шнайдер
Електрик дифузер за светлинния поток, който осигурява по-добра осветеност.
Сериите са подходящи за офиси,
молове, магазини, паркинги и др.
Exiway Class пък могат да намерят
приложение и в по-престижни обекти като музеи, хотели, театри и
др.“, допълни лекторът.
„Процесът на самодиагностика на
аварийните тела може да бъде допълнително автоматизиран с адресируема система за централизирано управление и мониторинг Dardo Plus.
Всяко тяло от системата за аварийно осветление има уникален адрес,
което Dardo проверява автоматично.
Dardo се интегрира без проблем в
цялостната сградна автоматизация
(BMS), а там където е необходимо
може да се реализира отдалечено

управление и мониторинг чрез Интернет или специализиран софтуер.
Системата може да обхване до 3200
тела. Подходяща е за всички типове
сгради и притежава възможност за
надграждане“, допълни Наталия Петрова.
Присъстващите на семинара се
запознаха и с нормативната рамка в
областта на аварийното и евакуационно осветление, очертана от стандартите БДС EN 1838 и EN 50172,
както и с принципните изисквания
при проектирането и оразмеряването на системите.

Поредно успешно изложение
организира Хермле
Около 2500 посетители от над
1000 фирми посрещна Хермле на
традиционното си вътрешнофирмено изложение „Отворени врати
2013“, което се проведе в Госхайм,
Германия. Четири дни настоящи и
потенциални клиенти разглеждаха
оборудвания с над 30 машини учебно-технологичен център. „Радващ е
и високият дял на интернационални
гости от над 50 страни като САЩ,
Бразилия, Корея, Китай, Русия, Израел и от други страни от Азия, както
и обичайните големи групи посетители от почти всички европейски
страни“, споделят от компанията.
„Представените новости, сред
които машината С 32 – 5-осев обработващ център за всички браншове,
където се изисква мощност и висока прецизност, и автоматизираната
система за смяна на палети PW
3000, която беше показана в собственото производство на Хермле,
се радваха на голям интерес. На всички изложени машини се обработваха
интересни детайли от различни
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браншове, за да се покаже и всестранното приложение на обработващите центри Хермле“,
допълват те.
От предлаганите обиколки
на производството се възползваха почти всички гости, които искаха да видят процеса на
изработка и монтаж на обработващите центри Хермле.
Сервизният отдел, логистичният център и отделът за обучение също бяха отворени за всички посетители.
В специалното допълнително изложение "Техника на закрепване" бяха
представени над 30 известни производители от тази област, както и
над 15 фирми производители на
CAD/CAM и софтуер. Общо 60 изложители информираха посетителите
за своите продукти.
Отделът на Хермле за обучение
също беше на разположение за въпроси и съвети по темите програмиране, анализ на времето за обработка
и приложимост.

Обучението също беше важна
тема. Хайденхайн представи софтуера си за обучение HIT (HEIDENHAIN
Interactive Training). Новият модул
eLearning подпомага начинаещите при
до 5-осево програмиране с Хайденхайн.
Сервизът на Хермле беше представен на посетителите в отделна
зала. „Анимации и презентации показваха как модерните комуникации
подпомагат компетентния ни сервиз и така още по-бързо и целево
може да се реагира“, разказват от
компанията.
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Богатсво от експертни
лазерни решения на едно място
Íîâè ëàçåðíè èçòî÷íèöè çà îáðàáîòêà íà ìàòåðèàëè.
"Сила на избора" е мотото, което найдобре описва множеството, нови, твърдотелни лазерни източници за обработка на материали.

Кратко- импулсни и ултра-кратко
импулсни лазери за микрообработка
TRUMPF добавя четири нови лазерни източници към портфолиото си от кратко импулсни и ултра-кратко-импулсни лазери за микрообработка на материали. TruMicro 5080 с инфрачервена дължина на вълната, разширява
възможностите на мощността при пикосекундните лазери със средна изходна мощност
от 150 W, поставяйки нов рекорд за промишлена употреба на ултра-кратко-импулсни лазери. Вариантът със зелен лазер, новия
TruMicro 5280, също надминава 100 W граница
за средна изходна мощност. Въпреки това,
TRUMPF продължава да укрепва портфолиото
си при по-ниско енергийния край на спектъра.
Новите пикосекундни лазери от серия
TruMicro 2000 са модели на входящо ниво, за
микро-обработка на материали при ниски и
средни мощности. Високото качество на лазерния лъч, ги прави подходящи за приложения
като рязане на полиамид и обработка на стъкло. TRUMPF предлага тази серия в зелени и инфрачервени дължини на вълните.

Ultra-кратко-импулсни лазери за
научни изследвания
Лазерите в серия SDL имат възможност за
импулси от една пикосекунда и импулсни енергии до 50 mJ. Това ги прави идеална основа за
оптични параметрични етапи на усилване
(OPA), които се използват за генериране на високо енергийни фемтосекундни импулси. Тези
OPA скоро ще се присъединят към портфолиото TRUMPF, като ще са подходящи за научни приложения, като например спектроскопски изследвания.
24

Нови възможности при лазерно
маркиране
Новите инфрачервени маркиращи лазери
имат изключително компактен дизайн: лазерния източник, захранващ блок, компютър, а
дори и сканиращата глава се побират в кутия, съизмерима с такава за обувки и тегло
само от около десет килограма. Това прави лазерът лесен за интегриране както в съществуващи, така и в нови производствени линии.
Въпреки че този лазер представлява достъпна входна точка в света на лазерно маркиране, той може да бъде сравняван с TruMark
Series 3000 и 5000 по отношение на качество
и функционалност, като за това свидетелства автоматичното фокусиране на позицията на TruMark 1000. Но TRUMPF увеличава и
портфолиото си при маркиращите лазери във
високия си сегмент. Новият оптичен лазер
от TruMark Series 5000 е подходящ за бърза
обработка на големи количества метал и
пластмаса.

Компактни диодни лазери
Друг важен момент е новото поколение диодни лазери с изходяща мощност до шест киловата за спояване и закаляване. Новият
TruDiode 6006 впечатлява със своята енергиймай 2013
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Ново поколение дискови лазери

на ефективност от 40% и изключително ниски експлоатационни разходи като цяло. Това
всичко е сведено до един семпъл и пестящ място лазер, което прави TruDiode 6006 най-компактня диоден лазер на пазара в своя клас. Освен това, той предлага отлична стойност за
парите си, благодарение на опростен и високотехнологичен лазерен дизайн.
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Новото поколение дискови лазери TruDisk вече са на ваше разположение, което ви дава до
6kW мощност от един диск. Това включва още
по-компактен дизайн и води до значително намаляване на оперативните разходи с до 25%.
Специално внимание бе отделено на понижаването на енергопотреблението. Ефективността на новото поколение е по-висока с над
30%. A новият дизайн на системата за контрол, с интелигентно управление на енергията
гарантира, че лазерът е винаги в оптимално
състояние, дори и по време на паузите при експлоатация. Новото поколение е проектирано да е здраво и надеждно, като се справя и при
екстремни условия на околната среда. Най-новото попълнение на тази серия е новият
TruDisk 2000. Неговия изключително качествен
лъч го прави идеален и подходящ за машини за
рязане и заваряване.

info@lasesystems.bg
www.lasersystems.bg
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Ехнатон с признание
за дейността си в областта
на машинното зрение
В

рамките на тазгодишната Европейска среща на партньорите на
Cognex, провела се в Дъблин, фирма
Ехнатон бе наградена с престижното второ място в категория
"Aнгажираност". Ехнатон, която е
ASP (Automation Solution Provider)
партньор на водещия производител
в областта на визуалната инспекция
и идентификация за индустрията
Cognex, получи отличието и значителен финансов стимул като признание
за успешната си дейност в областта на машинното зрение в България.
"Зачитането на нашите усилия
по този изненадващ и вълнуващ начин е голямо признание и гордост за
нас. Оценката се извършва на база
цялостната ни дейност в рамките
на изминалата година по строго дефинирани критерии и показатели,
които се отчитат ежемесечно. Оценени сме в съревнование между 25
партньорски фирми само в Централна и Източна Европа, повечето с
дългогодишни традиции и изцяло ангажирани в областта на машинно
зрение. Освен моралната и емоцио-

нална страна на събитието, не помалко стойностна за нас е и самата награда. Финансовият й еквивалент ни позволи да обновим лабораторията си с най-новите продукти
на Cognex. Това е безкрайно ценно
за нас, тъй като предоставя
възможности на нас и нашите клиенти да се докоснем до най-новите
технологии в света на визуалната
инспекция и идентификация в индустрията, да демонстрираме, обучаваме, тестваме, извършваме оценки на изпълнимост на проектите - с
една дума - да работим още попълноценно и ефективно", коментира за сп. Инженеринг ревю Илиана
Айвазова, търговски мениджър за
Mitsubishi Electric и Соgnex във фирма Ехнатон.

да доставяме в рамките на 24 часа“,
допълва тя.
„Областите на приложение на системите на Cognex, които стават
все по-актуални, а ние натрупахме
опит и предлагаме надеждни решения, са насочени към идентификация
и проследимост (във фармацията,
свързани с преминаването към GS1
Data matrix маркировки, в електрониката – 2D Data matrix лазерно маркирани кодове, хранително-вкусовата
промишленост – високоскоростно
OCR/OCV четене и верификация на
символи), направляване на роботи и
XY координатни маси, и разбира се,
инспекция“, разказва за дейността на
Ехнатон в областта на машинното
зрение търговският мениджър за
Соgnex.

За дейността на Cognex
в България

Семинари „Cognex машинно зрение в
индустрията“ през юни

Cognex е официално в България от
края на 2009 г., откогато датира и
партньорството на Ехнатон. „През
изминалите вече повече от 3 години
свършихме много работа. Натрупахме знания и опит. Оправдахме доверието на клиентите,
които ни повярваха за
първите проекти, както и на колегите от
фирми Авангардни Технологии и Машини,
Софтгруп, Артемис, които станаха наши
партньори и успешно
разработват и внедряват решения на базата
на Cognex машинно зрение“, разказва за постигнатото г-жа Айвазова.
„Фирма Cognex е световен лидер и доставчик на решения за машинно зрение в индустрията. Има над 30-годишен опит и ненадминати до момента технологии в областта. В Европа производството и
Илиана Айвазова, търговски мениджър за Mitsubishi складовете са в ИрланElectric и Соgnex във фирма Ехнатон
дия, което ни позволява
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„Стараем се своевременно да информираме клиентите за новостите, предоставяйки актуална информация във форма на каталози, онлайн
семинари и демонстрационни видеоклипове. Паралелно с това провеждаме семинари и обучения, където
наред с принципните и теоретични
постановки, информация за налаганите стандарти и изисквания към
индустрията, демонстрираме на
живо функционалността и предимствата на продуктите на Cognex.
Следвайки тази политика, планираме организирането на поредица от
семинари, които ще проведем в поголемите градове на страната в
средата на юни, където наред с демонстрациите ще предоставим
възможност за нашите клиенти да
тестват със свои мостри и да дискутираме конкретни приложно ориентирани теми“, обявиха за читателите организаторите от Ехнатон.
Съгласно програмата, семинарите „Cognex – машинно зрение в индустрията“ ще се проведат на 14
юни - в София, на 19 юни - в Русе, на
20 юни - в Габрово, и на 21 юни - в
Пловдив.
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Siemens представи
представи решения
за сигурност и пожарна
безопасност в банки
и центрове за данни
Н

а 9 април т. г. Siemens направление Сградни технологии организира
семинар на тема "Решения за сигурност и пожарна безопасност в банки
и центрове за данни".
Събитието се състоя в Гранд Хотел София в присъствието на специалисти от областта на сигурността в банки и центрове за данни, и
проектанти на системите. Гостлектори на семинара бяха Марк Ръсен
(Siemens Англия), Желко Дамянович и
Волфганг Конечни (Siemens Австрия).
Програмата на мероприятието
стартира с презентация на сигнално-охранителната система серия
SPC на Siemens и нейните приложения в банки и центрове за данни. За
целта, за гостите бе организирана
демонстрация на системата с мостри. "SPC покрива комплексните
изисквания на банковите системи за
сигурност. Системата е с интегрирана IP комуникация, която позволява лесна конфигурация, наблюдение и
управление през стандартен уеб
браузър. Освен това притежава
възможности за надграждане в зависимост от мащабите на приложението. Отличава се с оптимизирано
графично представяне на желаните
параметри от състоянието на системата и бърз трансфер на аудио- и
видеоданни. Във функционалните характеристики на системата е и
автоматичното генериране на
справки за статуса на оборудването", заяви пред аудиторията Марк
Ръсен. Акцент бе поставен и върху
панелите за управление с вграден уеб
сървър – SPC 4000, SPC 5000, SPC
6000, които поддържат минимум
осем езика и разполагат с възможност за обновяване.
Във втората част на семинара
инж. Красимир Кръстев, Siemens
България, представи системите за
пожароизвестяване и управление на
пожарогасене с марката Siemens. За-
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едно с колегата му
Желко Дамянович
разясниха възможните приложения на системите в банки и
центрове за данни.
Участниците в семинара имаха възможност да видят
мостри на пожароизвестителната
централа Cerberus
PRO, както и новия
аспирационен детектор на Siemens FDA241.
„ Пожароизвестителните централи от серията
Cerberus PRO осигуряват бързо, надеждно разпознаване на пожар, алармена сигнализация и контрол. Широкото портфолио от иновативни
продукти на тази система осигурява безопасност както при малки,
така и при големи обекти. Всички
централи от серията са с еднотипен, унифициран дизайн с интерфейс
на български език, което допълнително улеснява работата със системата“, заяви инж. Кръстев.
Интерес предизвика представянето и демонстрацията на FDA241 аспирационен пожароизвестител с
иновативна технология за разпознаване, който покрива площ до 800 кв.
м, при програмируема чувствителност от 0,03 до 20%/m светлинна
обструкция. Детекторът предлага
три различни режима на поведение –
"свръхчувствителен", "автоматично
разграничаване" и "устойчив". Иновация представлява и режимът за автоматично периодично "самопочистване" на детектора, което прави излишно използването на филтри срещу
прах. Детекторът дава възможност
за програмиране на различни нива на
сработване и подаване на сигнал за
предпожар и пожар. "FDA241 са лесни
за инсталиране и могат да бъдат

интегрирани в пожароизвестителна
система на Siemens чрез директно
свързване към контурните структури Fdnet/C-Net. По този начин се гарантира пълна визуализация на всички събития и състояния на детектора, както и лесна конфигурация и поддръжка", поясни лекторът.
Желко Дамянович представи основни принципи при пожарогасенето и
решения за пожарогасене на Siemens,
съобразени с международните стандарти в областта – серия Sinorix,
която се предлага с четири вида пожарогасителни агента. Интерес сред
присъстващите предизвика Sinorix
1230, използващ последно поколение
газове за пожарогасене Novec, както
и иновацията на Siemens за разпръскване на агентите в центрове за
данни - "безш умното" и безопасно за
твърдите дискове решение Sinorix
Silent Nozzle (<100dB).
В края на презентационната част
Волфганг Конечни представи примери за добри практики: системи за
пожарогасене на Siemens, инсталирани в пощенски станции в Австрия,
клонове на банки в Румъния и Австрия, верига магазини Кауфланд, системи за видеонаблюдение и охрана
на вятърни и фотоволтаични паркове и други.
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Състоя се издание 2013 на
традиционния семинар
на Ханиуел България
Н

а 25 и 26 април т. г. се проведе
традиционният международен семинар, организиран от Ханиуел България
в курортен комплекс Албена. Тази
година семинарът бе открит с приветствие на новия управител на Ханиуел България Красимир Станчев,
който заема този пост от миналата година. Акцент в неговата презентация бе структурата на Ханиуел на

нашия пазар като партньори и интегратори. Господин Станчев представи участващите на семинара основни фирми-партньори на компанията у
нас - Енерик, СДС Сервиз и Интер
Системс. В рамките на семинарната
програма по-късно фирмите-партньори презентираха оборудване и решения с марка Honeywell, които предлагат на нашия пазар.
В своето експозе г-н Станчев
очерта историята на компанията
от 1960 година до днес и информира
за новата дейност в България, стартирала от края на 2012 г. – откритата производствена мощност за
асемблиране.
Традиционна част от семинарната програма бе лекцията на ЖанМари Алие, посветена на развитието на системата за управление на
технологични процеси Experion PKS.
Той очерта технологичните новости и предимствата, които популярната система за управление може да
осигури на производствените предприятия у нас.

Презентации на
компаниите-партньори
на Ханиуел
Тази година голяма част от семинарната програма на традиционния
форум на Ханиуел България заемаха
лекциите на основни партньори на
компанията за различни продуктови
направления.
Фирма Енерик представи новостите в областта на полевото оборудване, включително SmartLine
трансмитери, процесно оборудване
– контролери и PLC. Голям акцент
бе поставен върху продуктите на
Honeywell Enraf за системи за автоматизация на петролни бази. Енерик
– специализирана в областта на автоматизирането на петролни бази,
депа и автоцистерни, представи
новите си проекти, между които
Разширение на втора автокаскада
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светли горива в Зара Е и реализацията в Петролна база Илиенци на Лукойл.
Друга интересна презентация на
партньор на Ханиуел бе тази на
фирма СДС Сервиз, която представи новостите в областта на оборудването за газ контрол с марката на водещата в областта компания Honeywell RMG. Като представител за България, СДС Сервиз
представи компанията Honeywell
RMG и обобщи офертата си в тази
сфера като Технология от един източник. Фирмата е специализирана
в предлагането на пълна компонентна база и цялостен инженеринг в
газовия сектор, включително продукти за събиране и съхранение на
данни, кранове и обезопасителни
устройства, коректори за обем и
компютри, изграждане и инженеринг на станции.
С тема "Honeywell Industrial Security - интегрирани комплексни решения за охрана на индустриални
обекти" се представи фирма Интер
Системс. Фирмата презентира дейността си в областта на системите за сигурност, за които партнира с Honeywell Esser - един от малкото производители, предлагащи продукти, сертифицирани по VdS стандарт. Представени бяха новостите
в продуктовата програма на компанията, която включва пълна гама
системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение, охранителни панели,
детектори, комуникатори, софтуер.
И тази година - отново и традиционно, Ханиуел събра специалистите по автоматизация от страната,
за да покаже достиженията с марка
Honeywell в технологично, продуктово и бизнес отношение. Традиционно изискан и приятен бе и коктейлът,
който компанията даде за клиентите, партньорите и контрагентите
си у нас.
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Фирма Унистър проведе семинар
за обработка на насипни
материали и екструдиране
Н

а 11 април т. г. в хотел Park Inn
by Radisson, София фирма Унистър с
медийната подкрепа на Инженеринг
ревю - списанието на българската
индустрия, проведе семинар на тема
"Обработка на насипни материали &
екструдиране". "Организирането на
технически семинари е практика на
K-Tron по целия свят", разказа Александър Йорданов, управител на
Унистър. "Целта е да се представят
технически решения за определени
приложения – в случая за пластмасовата и химическата, както и за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост", допълни той.
Сред темите на семинара бяха
"Основи на обработването на насипни материали и тяхното въздей-
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ствие при избор на оборудване", "Технология на пневмотранспорта. Преглед на продукти", "Технология на дозиране. Преглед на продукти", "Новости при двувинтовото смесване",
"Екструдиране на храни с двувинтов
екструдер" и др.
Акцент беше поставен върху системите за пневмотранспорт и екструдери. Разгледани бяха основните
видове и характеристики на насипните материали, както и изборът на
подходящо оборудване и системи за
пневмотранспорт. Представени
бяха и екструдери за същите приложения, които работят заедно със
системи за пневмотранспорт и дозиране на насипни материали, за да
се осигури ефективност и добро качество.

По време на презентациите бяха
представени различни продукти и
решения на производителите K-Tron
и Coperion. "Именно това бе и значението на събитието - да се представят продуктите на двете компании
на специалисти от промишлеността, както и на инженерингови фирми", коментира управителят на
Унистър. "Доволни сме от посещаемостта. Обратната връзка показва,
че клиентите оценяват семинара
като полезен, тъй като това е отлична възможност да получат полезна техническа информация в концентриран вид", заяви той.
"Най-вероятно ще организираме
такива семинари и в бъдеще", сподели в заключение бъдещите си намерения г-н Йорданов.

май 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2013

33

интервю

Ще продължим да следваме
политиката на лоялност към
Caterpillar и нашите клиенти
Пламен Стойчев,
управител на Елтрак България,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Стойчев, от
средата на миналата година
заемате позицията управител на Елтрак България. Бихте ли представили себе си и
компанията пред читателите на сп. Инженеринг ревю?
Елтрак България е официален дилър
на технологичния лидер Caterpillar за
строителна и минна механизация,
дизелови и газови двигатели, генератори и кари. Компанията е и официален дистрибутор на двигателите
Perkins.
В Елтрак България работя вече 16
години и съм заемал различни длъжности като сервизен механик, търговски представител и инженер по продажбите, търговски директор от
2008 г. до 2012 г. По образование съм
автомобилен инженер от ТУ-София.
Как оценявате постиженията в дейността на компанията през 2012 г. на фона на
двадесетгодишната история
на Елтрак България?
Елтрак България винаги е следвала политика на лоялност към
Caterpillar и към своите клиенти и
това го доказваме вече 20 години.
През последните 4 години на фона на
драстичното свиване на пазара на
строителни машини компанията ни
трябваше да намери нови пазарни
възможности, за да запази екипа и да
гарантира стабилното преминаване
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през кризата. През 2012 г.
продължихме да насочваме усилията
си в популяризиране на марката САТ
в агросегмента основно с телескопичните товарачи, минитоварачите
и багер-товарачите. Доразвихме дивизията за дизелови и газгенератори, като изпълняваните от нас проекти достигат вече огромни мощности и са с висока степен на сложност и комплексност. Развихме изключително стабилно и продажбите
на сертифицирани употребявани
машини САТ с гаранция от самия
производител – уникална платформа
без аналог при конкурентите ни.
Посоченото по-горе и фактът, че
машините САТ работят във всички
минни компании и големи кариери в
България, неминуемо ни задължава
непрекъснато да повишаваме квалификацията на екипа си и качеството на сервизните услуги.
Екипът на Елтрак България и клиентите ни оцениха високо стабилността и постоянството на компанията, а това за мен беше най-голямото постижение през 2012 г.
През изминалата година ръководството на Caterpillar обяви намерението си да представи 64 нови модела машини. Какви новости да очакват
клиентите на Елтрак България?
Като водеща компания в своя сег-

мент CAT инвестира всеки ден 6 млн.
долара в изследвания и нови разработки. Най-новите модели машини
бяха представени наскоро на изложението BAUMA 2013 в Мюнхен. Ще
спомена само няколко от тях: CAT
336E Hybrid – 36-тонен верижен багер с хибридна технология, САТ 966К
XE – колесен товарач с джойстик
управление на хода на машината и
революционна комбинирана хидростатична и хидродинамична трансмисия, CAT 6020B – минен хидравличен
багер с тегло 200 т с обратна кофа
с обем 11 м3. Пътностроителният
сегмент на Caterpillar, включващ
пътни регенератори, валяци, асфалтополагачи и фрези, също се представя с много нови модели.
Какво включва стратегията
ви за пазарно развитие през
тази година?
Обучение на целия екип, нови модели машини с по-висока ефективност, безкомпромисно качество на
услугите, които предлагаме, и постоянно повишаване на нивото им, индивидуален подход към клиентите,
постоянство, лоялност, грижа и
отговорност, оптимални решения,
бърза и професионална реакция на
сервиза, популяризиране на продуктите, експресна доставка на резервни
части. Това са само част от съставките. Самата рецепта си остава
фирмена тайна.
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Нови прогнозни
инструменти за
CNC машини от FANUC
FANUC предлага нови прогнозни и
превантивни инструменти за поддръжка на двигатели и вентилатори в успешната си серия 30i/31i/32iMODEL B машини със CNC, съобщиха
от компанията. „Това позволява на
персонала по поддръжката да обслужва машината по време на планирано
прекъсване, а не когато тя се повреди. Специални усилватели следят
състоянието на сервомотора чрез
проверка на съпротивлението на
намотките. Най-честата причина за
неговата повреда е проникването на
охлаждаща течност в двигателя.
Течността постепенно нарушава
изолацията и води до късо съедине-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2013

ние. Най-новите регулатори на
FANUC са в състояние да следят
съпротивлението на намотките и
да предскажат кога моторът ще се
повреди, за да може обслужващият
персонал да го поръча и смени предварително“, заявиха от компанията.
„ Възможността да се следи скоростта на въртене на всеки вентилатор в регулатора и CNC-то също
може да предотврати повреда. Тъй
като прегряването е най-застрашаващият фактор, FANUC използва
вентилатори за охлаждане на електронните компоненти. Една повреда на вентилатора може да доведе
до повреда на CNC-то и машината

да спре. Поради тази причина обръщаме голямо внимание на мониторинга на скоростта на всеки вграден
вентилатор и предоставяме възможност на производителите да планират навреме подмяната му“, допълниха от FANUC.
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Целим излизане от рамките
на българския пазар
Виктор Бакалов, управител на ВБ Сензорик,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Бакалов, бихте
ли представили фирма ВБ
Сензорик пред читателите
на сп. Инженеринг ревю?
Годините на работа в областта
на автоматизиране на индустриалните процеси и по-конкретно в предлагането на средства за автоматизация ми дадоха възможност да опозная много добре пазара в България.
Научих се да разбирам точно какво
търсят клиентите, какви са техните очаквания и как трябва да се случват нещата, за да бъдат удовлетворени. Именно този факт допринесе за оформяне на идеята за създаването на компания, чиято единствена цел е да предлага качествена техника за автоматизация, съобразена
с конкретните потребности на потенциалните й ползватели. Приоритет на фирмата е предлаганите
продукти да бъдат на изключително
конкурентни цени и да ги доставяме
във възможно най-кратки срокове – в
повечето случаи от склад. Също така
си дадох ясна сметка, че за да бъде
успешно начинанието ми, трябва да
се стремя към максимално скъсяване
на дистанцията както до клиентите, така и до партньорите. Така
формулираните условности се
превърнаха в основни цели и начин на
работа на ВБ Сензорик. Ние предлагаме не стока, а работещи решения
на съответните ситуации.
С кои чуждестранни партньори си сътрудничите?
ВБ Сензорик е оторизиран и изключителен дистрибутор на италианския производител на сензорика M.D.
Micro Detectors за територията на
България. Продуктите на тази компания са признати в цял свят, доказали са високото си качество и надеждност, постигнати с помощта
на всеобхватни изследвания и разработки, както и постоянното въвеждане на иновативни решения в производството си. От създаването си
през 1971 г. МD Micro Detectors непрекъснато разширява своята произ-
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водствена номенклатура. Днес тя
предлага над 7500 продукта, покриващи пълната гама от фотоелектрични сензори, ултразвукови, капацитивни, индуктивни съединители.
Компанията е един от водещите
европейски производители на устройства за безопасност. Представителствата й са в 49 държави, разположени и на петте континента. ВБ
Сензорик предлага на българския пазар и продуктите на утвърдени китайски, американски и европейски
производители на средства за автоматизация в областта на управлението на температурни процеси, както и тяхното измерване, всички
видове задвижваща техника, контролери с различни приложения и пълна
гама от захранвания. Също така си
сътрудничим и с български фирми, за
да можем да предложим цялостни
решения на клиентите ни. Планираме да инвестираме време и ресурси
в установяване на партньорски отношения и с други интернационални
производители на техника за автоматизация.
Каква ще бъде пазарната ви
политика?
Целевият пазар за ВБ Сензорик е
разнороден. Той включва компании
от всички отрасли на родната промишленост. Средствата за автоматизация са във всяко едно съвременно производство. Нуждите са непрестанни. Важна е близката връзка с
клиента и задълбоченото познаване
на материята, за да може точно и
ясно да се формулира условието на
задачите. Разбира се, е необходимо
и да разполагаш със съответните
средства за решаването им. Политиката, която ще следва ВБ Сензорик,
може да се формулира в шест много
ясни точки: поддържане на номенклатура от продукти, гарантираща
цялостни решения; предлагане единствено на техника с доказано качество и надеждност; гъвкаво ценообразуване, съобразено с характерните
особености на съответните пазар-

ни сегменти от потребители; гарантиране на бързи доставки, като найчесто ползваните продукти ще се
поддържат на склад; пълна техническа подкрепа на клиентите ни при
необходимост. Ще инвестираме не
само в "административните" отношения с потребителите ни, а преди
всичко във взаимоотношенията ни с
хората, стоящи зад компаниите.
Планираме стартирането и на ежемесечни промоционални кампании за
продукти, които се търсят масово
на пазара, на изключително атрактивни цени. С тези си действия целим популяризирането на съответните брандове, налагането им на
пазара и, разбира се, получаване на
обратна информация от колкото се
може повече ползватели по отношение на качеството, надеждността
и общите им впечатления от продуктите. Очаквайте участието на ВБ
Сензорик в специализирани изложения
както в България, така и в чужбина.
Целим излизане от рамките на
българския пазар. Също така, за всички е ясно, че бъдещето на търговията като цяло е в Интернет. В процес на разработване е фирмен сайт,
предоставящ оптимално количество
информация за дейността ни и за
компаниите, които представляваме.
Наясно сме какво целим и прекрасно
знаем как да го постигнем! Разполагаме с точните продукти, остава
само едно порядъчно количество работа и нещата ще се случат.
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Най-големият ни успех
тук е положителната
репутация
Петер Симон,
регионален мениджър на ABB
за Румъния, България и Молдова,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми господин Симон, работите с българския пазар
от 2007 г., а с Румъния сте
тясно свързан от почти 18
години. За този дълъг период
имате зад гърба си значителни постижения – заводи, пазари, награди... Какво ви мотивира в забележителната
ви градивност през годините
и кой от успехите си считате за най-значителен?
Най-големият успех, който постигнахме досега, е, че България не
беше значим пазар за АВВ, но днес
страната ви е във фокуса на корпорацията и е привлекателна точка за
инвестиции. За първата копка на
новия завод в Раковски дойдоха официални лица от централата на ABB
от Цюрих, които видяха какво е изградено и постигнато. Положителна
репутация – това е най-големият
успех, който постигнахме тук. Горд
съм с това, което направихме в
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страната, въпреки че то не е само
моя заслуга.
Какви бяха причините ABB да
избере точно България за
това производство?
Резултатите досега. На базата на
тези резултати, ние изградихме новото производство стъпка по
стъпка. България е много интересен
пазар за развиване на бизнес. Има
добре подготвена кадрова база, както и подходящ климат и среда за
производство. Това са основните
причини да дойдем на този пазар.
Помогна ни и опитът от миналото –
когато нещата вървят, продължаваш.
Това касае не само АВВ, но и други
големи компании. Много от тях все
още не са убедени, че е добра идея да
стартират производство тук, но
тяхното привличане е задача на управлението на страната.
Основната причина за нашата
инвестиция е постигането на повисока конкурентоспособност на

световния пазар, което е изключително важно в тези критични времена. Тук производството не е поевтино само заради цената на труда, а и заради ефективността. Има
места, където работната ръка ще
струва много по-евтино, но не може
да се постигне качеството, което
могат да осигурят българските кадри като дисциплина и образование.
Какви са технологиите и продуктите, които ще произвежда новият завод?
В новата фабрика край Пловдив
ще се произвеждат компоненти за
газово изолирани прекъсвачи (GIS - gas
insulated switchgear). Разполагаме с
голяма мощност за галванизация, за
нанасяне на сребърно покритие на
доста от компонентите. Производството тук ще бъде напълно идентично с производството на тези
компоненти в Швейцария. Частите
ще се експортират към доста точки на света. Това е най-високата
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технология в прекъсвачите за високото напрежение в момента и е доказателство за голямото доверие
към възможностите на българските
производители.
Успехът на производството тук
касае не само хората, които работят във фабриката, но и всички доставчици по веригата. Трябва да има
перфектна организация, тъй като
спазването на сроковете, логистиката, доставките от други страни
и т. н. са от изключителна важност
за успеха.
Горд съм, че съм част от изграждането на този завод, че ABB инвестира в България и че тази технология дойде в страната.
Бих искал да спомена и завода в
Раковски – там имаме различно производство, в което най-впечатляващото са мини автоматичните
прекъсвачи. В момента там работи
втора машина, благодарение на която всеки втори АВВ мини прекъсвач
се произвежда в България. Освен
това, всеки отделен продукт се
тества и настройва поотделно за
постигане на високо качество и гаранция. Тестването се извършва
посредством робот, което дава
максимална гаранция за качество.
Какво е мястото на компанията на българския пазар?
АВВ е един от ключовите доставчици на компоненти и оборудване в
България, включително на оборудване за икономия на електричество.
Също така развиваме интересни
проекти в сферата на фотоволтаиката и управлението на енергийната ефективност на сгради. Те
включват изграждането на интелигентни системи за сградна автоматизация и са насочени към големи
сгради, в които потреблението на
енергия е много високо и спестяванията могат да бъдат големи. Това
направление е ново за България, досега не се обръщаше достатъчно
внимание на пестенето на енергия
в сградите и интелигентното й
използване.
В автоматизацията също има
множество технологични подобрения, които спомагат за нейното пестене. Например, при помпени системи се контролира скоростта на моторите и това пести много енергия.
Непрекъснато се подобрява ефективността на моторите. АВВ участва
в голям проект в тази насока.
Какво се промени през последните години в българската
индустрия?
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Моите наблюдения са, че голям
брой малки и средни компании в различни сфери на производството навлязоха на пазара, следвайки големите играчи. По отношение на качеството на произвежданата продукция - то все повече се възприема на
пазарите. Но, за съжаление, като цяло
по имиджа и на България, и на Румъния все още има много да се работи.
Кои сфери се нуждаят от подобрение?
Считам, че трябва да се подобри
обучението на хората. Все повече
големи компании правят сериозни
инвестиции в това отношение. Например, Либхер прилагат т. нар. на
запад двойно обучение. В основата
му е система от обучение и практика. Например, за да станеш водопроводчик, по определена методология и система паралелно с няколкогодишното си обучение, трябва да
работиш, за да усвоиш и практически знания. След това е необходим
примерно 5-годишен опит в тази
професия и нова фаза на обучение,
съчетано с практика, за да добиеш
квалификацията майстор-водопроводчик и едва след това имаш правото да обучаваш други хора. А тук
много често всеки, който има инструмент, е водопроводчик.
Това е опростен пример, но онагледяващ твърдението ми, че в България има нужда от по-добра система
за образоване на специалисти. Нямам
предвид университетите, а средните специалисти, които вършат важни задачи в производството и за
които системата за обучение не е
много добра.
Каква оценявате пазара на
роботи с марка ABB в България?
Пазарът на роботи в България
едва сега стартира. В Румъния има
инсталирани над 400 робота, тъй
като там има доста напреднала
автомобилна индустрия. В България
са 30-40. Тук те намират добър пазар в хранително-вкусовата промишленост, като най-голямо приложение
имат моделите от среден клас. Роботите са предпочитани заради постоянно високото качество, което
осигуряват.
В индустрията значението на
ефективното използване на енергията е от огромно значение. В предприятията все повече това се налага като стратегия. Инсталират се
нови и по-модерни машини и съоръжения, които ползват по-малко енергия в производствения процес.

Как ще коментирате картината на настоящата ситуация на соларния пазар в България?
Към момента нещата не са особено благоприятни, но до няколко
години бизнесът за фотоволтаика
ще се върне. В момента в Румъния
няма фиксирана тарифа, а зелени сертификати. Ако в България също настъпи промяна в системата в посока зелени сертификати, бизнесът
бързо ще се върне. Много голям фактор за развитието е цената на електричеството. Ако тя се вдига, този
пазар ще стане отново интересен.
Това е същото като например, ако
цената на петрола се вдигне, количеството на наличен петрол също се
вдига. Всички казват, че резервите
от петрол намаляват, но ако цената му се вдигне, и резервите му се
повишават. Същото е и с електричеството.
Считам, че нещата на този пазар
малко се преекспонират.
В България има и много слънце, и
необходимите технологии, така че
няма причини да не се използва соларната енергия.
На пазара се шири мнението,
че най-близкото бъдеще на
фотоволтаичните инсталации е в полза на покривните и
вградените във фасади, отколкото на соларните паркове. Какъв е вашият коментар?
Аз мисля, че и двете направления
имат бъдеще. Ние самите правим
покривна фотоволтаична инсталация на нашата фабрика, която е голям консуматор на енергия, но само
за наши нужди, не за продажба.
Макар това да е много силна тенденция, все още не са много предприятията, които използват покривни
фотоволтаични инсталации. Не
може обаче да очакваме всичко да
стане за една година – трябва време.
Какъв ще бъде пазарният
фокус на АВВ през следващата година в България?
АВВ продължава да се фокусира
върху енергетиката и пестенето на
енергия - там е най-големият ни пазарен потенциал. Ще има големи инвестиции и в ютилити сектора и
Smart Grid системите. Също така,
голямо бъдеще има пазарът на електромобили и на зарядни станции за
тях. Убеден съм, че фотоволтаичният пазар ще се възроди след няколко
години.
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Стартираме изграждане
на пречиствателни
станции
Сюхейл Ерел, управител на ТЕМПА СИСТЕМ БГ, пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Ерел, през тази година
ТЕМПА СИСТЕМ БГ отбелязва
10 години от основаването
си. Много или малко е това
време за превръщането на
компанията в разпознаваем
партньор в бранша?
Според мен десет години са достатъчни за налагането на една фирма на пазара. Вярвам, че това, което
сме постигнали за този период, е
помогнало на нашите клиенти да ни
изберат като надежден партньор.
Как оценявате позицията си
на пазара към момента? Кои
качества на компанията я
правят конкурентен играч?
Извървяхме доста дълъг път, но
благодарение на високото качество
на продуктите, които предлагаме,
успяхме дълготрайно да се наложим
на пазара. Смятам, че приносът ни
към българския енергиен и индустриален пазар е доста голям. В началото, когато стартирахме продажбите на табла в страната, продукти
с високо качество предлагаха единствено производители от Западна
Европа, но думите качество и сертификати, като че ли бяха на
заден план. Предимно се търсеше
ниска цена на продукта. С времето
тази тенденция се промени в положителна насока и това допринесе за
увеличаване на продажбите ни.
TEMPA PANO е лидер в производството на метални кутии и шкафове на
територията на Балканския полуостров, Средна Азия, Русия и Турция и
този капацитет, който притежават, ни помага да изпълняваме големи поръчки за кратки срокове. Богатата гама от модели и размери,
изпълнение на нестандартни кутии
и шкафове, нестандартен цвят,
кратките срокове, които предлагаме, ни правят конкурентни и предпо-
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читани като доставчици. И може би
сме една от малкото фирми, която
се занимава конкретно само с търговия на ел. табла и аксесоарите към
тях, като клиентът контактува
директно с производителя - това ни
прави по-динамични на пазара. През
последните 3 години успоредно с
търговията на шкафове и табла успяхме да се развием и в областта на
услугите. Създадохме много добър
екип за изграждане на ел. инсталации
и ел. монтаж, автоматизация на
производството. Предлагаме на нашите клиенти изпълнение на проекти до ключ - проектиране, разработка, електроизгражданe, програмиране и пуск. Имаме вече няколко завършени проекта в България и извън нея.
Кое бе най-голямото предизвикателство от създаването
на ТЕМПА СИСТЕМ БГ до днес?
В началото ни беше трудно да
наложим продукт, произведен в Турция, тъй като всеки очакваше ниско
качество на ниска цена. Но ние оправдахме доверието на първите ни
клиенти с високо качество на добра
цена и това допринесе за бързото ни
навлизане на пазара. Другото предизвикателство както за нас, така и за
всички фирми от нашия сектор беше
световната икономическа криза.
Проектите в енергийния и строителния сектор доста се свиха през
последните няколко години и това
доведе до свиване на обема на продажбите на ел. табла и шкафове. Но
както споменах и по-горе, разширяването на дейността на фирмата ни
помогна да излезем от кризата найблагоприятно и за кратки срокове.
2011 – 2012 г. бяха много силни за
нас. През тези две години успяхме да
приключим доста мащабни проекти
в областта на автоматизацията на
производствените процеси и да се

реализираме на българския и чуждестранни пазари.
С кое постижение от изминалите години се гордеете наймного?
Радваме се, че успяхме да реализираме нашите продукти в индустрията, телекомуникациите и строителството в цялата страна. Марката TEMPA PANO вече е предпочитана сред енергетиците в България
благодарение на високото качество.
Това, с което най-много се гордеем,
е удовлетворението на нашите клиенти и това, че ни избраха за свой
партньор и доставчик.
Какви са плановете ви за развитие през следващите 10 г.?
Какво ще запазите и какво ще
промените в поведението си
на пазара?
Това, което успяхме да постигнем
за 10 години, не е малко, но не е и
достатъчно. Предстои ни да извървим още доста път. Смятаме да
запазим тенденцията да налагаме
нови продукти на TEMPA PANO в
търговията с ел. табла и шкафове.
Но основно ще наблягаме на инженеринга и ще продължим да се развиваме в областта на автоматизацията
на производството и ел. монтажа.
Най-важното, което искам да спомена, е стартирането на нова дейност
на фирмата – изграждане на пречиствателни станции. Този пазар
тепърва ще се развива и заедно с
колегите от централния ни офис
смятаме да насочим нашата дейност предимно в тази област. Искам
да изразя благодарност на всички
наши клиенти и партньори за доверието, което ни гласуваха. Искрено
вярвам, че и занапред няма да ги разочароваме и ще продължим да работим заедно.
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Подходът към клиентите ни
отличава от конкуренцията
Евгени Митрев
и Зоя Найденова,
управители
и съдружници в
Трокуттест
България,
пред сп. Инженеринг
ревю
Откога представлявате
Trokuttest Group на българския
пазар?
Трокуттест България е част от
балканския лидер, предлагащ уреди и
консумативи, използвани в контрола без разрушаване, качествения
контрол и механичните изпитвания
Trokuttest Group. Компанията развива дейността си в България от декември 2011 г. Началото беше една
идея, която намери съмишленици и
те й помогнаха да се осъществи и
израсне. В екипа в България започнахме само двама, а към момента сме
седем човека.
Представете накратко историята и предмета на дейност на компанията?
Trokuttest Group обединява четири компании, занимаващи се с търговия и услуги в контрола без разрушаване, качествения контрол и механичните изпитвания. Trokuttest
Group започва дейността си през декември 2010 г. в Загреб, Хърватска.
През юли 2011 г. разширява своята
дейност в Босна и Херцеговина, през
декември 2011 г. започва работа
офисът в България, а от февруари
2012 г. стъпва на пазара в Сърбия. В
самото начало компанията предлагаше инструменти и консумативи
само за КБР, следваща стъпка на
разширяване на дейността беше
въвеждане на услуги. Започнахме да
предлагаме иновативни услуги за
КБР. След това се разширихме в областта на механичните изпитвания
и качествения контрол.
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Какво включва предлаганата
гама уреди за безразрушителен контрол?
Trokuttest Group предлага всички
необходими инструменти и консумативи за КБР с необходимите сертификати за всички индустрии. Представляваме водещи производители,
доказали се в световен мащаб: Helling
(най-старият германски производител на консумативи и инструменти
за капилярни методи и магнитно–
прахов контрол), Yxlon (немско-датски производител на рентгени и рентгенови кабинети за компютърна
томография), Duerr (немски производител на скенери за компютърна
радиография и патентовани екологични химикали за проявяване на филми), Dakota ultrasonic (американски
производител на ултразвукови инструменти), Technology Design (ултразвукови инструменти с фазова решетка и TOFD), Tagarno (видеосистеми за цифрово увеличение, отличаващи се с голямо работно разстояние
и уникално качество на картината),
Hirox (3D видео микроскопи и мини
сканиращи електронни микроскопи),
IT Concepts (индустриални ендоскопи),
SDT (инструменти за изпитване на
херметичност, смазване на лагерни
съоръжения и откриване на течове в
системи под налягане) и други.
Услугите, които предлагаме, са
нестандартни: изпитване на топлообменници с иновативен за индустрията метод APR – Acoustic Pulse
Reflectometry, изпитване на съоръжения с Акустична Емисия и др.

С какво се отличавате от
конкуренцията в бранша?
Всяка от фирмите на пазара има
своята специфика, която я прави
различна от другите. Може би от
гледна точка на купувачите, ние
сме още едни търговци на пазара.
Тук обаче е разликата. Първото
нещо, с което се отличаваме, е
подходът ни спрямо клиента. Ние
не сме търговци, ние сме първо
специалисти, които работят за
решаване на проблемите на клиента.
Друго наше предимство е нашата структура. В Групата инж. Нермин Тробрадович има изключително
отговорната позиция "business development manager". Ролята на тази
позиция е да осигури на Trokuttest
Group най-добрите производители,
предлагащи най-качествените инструменти и консумативи за портфолиото ни. За целта той и екип от
специалисти посещават почти
всички индустриални панаири и конференции в световен мащаб. Там се
запознава с всички иновации, предлагани в бранша. Търси мнения на
клиенти, които използват конкретните иновации. Така накрая, ако е
убеден, че нещо ще оптимизира работата на специалистите, ние го
пренасяме до клиента.
Друго, с което може да се каже,
че сме уникални, е непрекъснатото
обучение на екипа. Всички наши специалисти се обучават при производителя, самоусъвършенстват се и
се информират за новостите.
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Технологичното бъдеще
е на по-интелигентните
устройства
За някои тенденции в развитието
на автоматизацията:
Експертно с инж. Симеон Илински,
управител на Ехнатон

Какви са тенденциите в развитието на технологиите за автоматизация? Къде, според Вас, се
очакват най-големите промени и кои аспекти ще
претърпят най-голямо развитие?

Като обща тенденция може да се каже, че все повече
се размиват границите между индустриалните и IT решенията. Друго интересно явление е, че все повече функционалности, които са били присъщи на контролерите,
сега започват да се появяват и като възможности в
средствата за автоматизация, които са били за горното ниво, т. е. при SCADA. Както и обратното – вече
много често са налице решения като PLC, вградено в
управлението на двигатели.
Все по-голямо значение в автоматизацията заемат
решенията за мрежови управления. Тази тенденция ще се
задълбочи сериозно, прераствайки и в посока управление
по безжични мрежи. Областите, в които най-ясно се виждат тези насоки на развитие, са управлението на петролната индустрия, пречиствателните станции, както
и в сградната автоматизация – т. е. приложения, в които
се използват множество и разнообразни компоненти за
автоматизация. В резултат от навлизането на тези
процеси, от една страна ще се опростява начинът на
управление, както и връзките между устройствата, между средствата за управление и самите обекти, а от друга – ще се усложнява управлението и ще се увеличават
изискванията към степента на подготвеност на кадрите, които трябва да внедряват тези системи.
В интервюто, което в началото на годината дадохте за читателите на Инженеринг ревю и
портала IndustryInfo.bg, акцентирахте върху машинното зрение като успешен и перспективен
пазар за Ехнатон? Какви са новите тенденции в
тази област?

Машинното зрение действително е една от областите, в която ярко се виждат новите тенденции. Продуктите за визуалната инспекция и идентификация вече
масово навлизат в областите за автоматизация. Дос-
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коро това бяха много скъпи решения, които по-скоро се
избягваха, защото не се рентираха финансово. Съвременните постижения в областта позволяват визуални системи да бъдат внедрени в доста по-опростени решения
за автоматизация, тъй като продуктите за машинно
зрение стават все по-достъпни, по-умни, по-комуникативни.
Наред с цялата си мощна функционалност, едно съвременно средство за визуален контрол, например, има вградени Ethernet, сериен канал, както и няколко други входноизходни канали, които се използват за комуникация с
външни устройства, вграден софтуер за разпознаване
на образи и т. н.
Следвайки общите тенденции на развитие на функционалност, вградена интелигентност и все по-достъпна
цена, визуалната инспекция и идентификация вероятно
много бързо ще намери приложение във всички обасти на
промишлеността в България. Технологиите за автоматизация се развиват изключително динамично и, за да ги
използваме пълноценно, трябва постоянно да ги овладяваме и внедряваме. Защото най-добрият начин да успееш да овладееш дадена област, е внедрявнето на реален
обект с реални средства за автоматизация.
Накратко, считам, че технологичното бъдеще е на
"по-умните", по-интелигентни устройства.
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Продукти и доставчици
за пивоварната
индустрия
Предлагаме решения за
различни етапи от
пивопроизводството
Уникалната хигиенична конструкция
на санитарните помпи Grundfos предотвратява замърсяването на бирата
и гарантира, че качествата на продукта са запазени. Гамите помпи покриват всичко: почистване, дозиране, пречистване на вода, водоснабдяване,
отпадни води, охлаждане, захранване
на котли, отопление, противопожарна
защита и обща или санитарна обработка. Grundfos доставя пълна гама
помпи за обслужващите системи и
процеси в индустрията. Компанията
произвежда помпи за всяко съоръжение
от индустриалния воден цикъл: доставяне на вода за фабриките, придвижване на водата вътре във фабриката до
мястото, в което е необходима (например парен котел или охладителна система), и накрая – отвеждане на отпадните води извън фабриката към пречиствателна станция. Продуктите на
Grundfos са проектирани за лесно почистване на място (CIP) и са изключително здрави и надеждни. Нашата помпа
MAXA може да се справи с кавитацията, твърдите частици и високите
температури.
Дизайнерската философия HiGenix
стои зад санитарните помпи на
Grundfos. Тя обхваща уникални производ-
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ствени техники и високи критерии за
качество. Повечето от санитарните
помпи на компанията са направени от
студеновалцована неръждаема стомана, която осигурява издръжлива и гладка повърхност без пори. Повърхностите са електрополирани, което означава съвършено гладка повърхност дори
на молекулярно ниво. Конструкцията на
корпуса и установената позиция на
входната и изходната връзки пораждат завихряне в помпата, така че течността се движи непрекъснато.
HiGenix освобождава санитарните помпи на Grundfos от острите ръбове,
спойките, винтовите глави и глухите
обеми, където биха могли да се натрупат бактерии. При обикновените помпи уплътнението се поставя в специална камера, която създава глухи обеми, благоприятни за развитието на
бактерии. Хигиеничните решения за
уплътнение на вала са монтирани в
оптимална позиция спрямо потока на
течността, осигуряваща смазване,
охлаждане и възможност за CIP и SIP.
Всички санитарни помпи могат да
бъдат снабдени с изход за източване в
най-ниската точка на корпуса, осигуряващ бързо и цялостно източване на
помпата. Помпите с вертикален монтаж могат да бъдат източени до
100%.
Помпите на Grundfos могат да се

използват за всички видове пренос на
течности с голям дебит като например при производството на бира и при
напречно филтриране на потока. Те
придвижват сиропи, закваски и други
подобни съставки внимателно и сигурно през производствения процес. Гамата предлага разнообразие от модели,
подходящи за различни етапи от промишлените процеси.
Здравка Атанасова,
управител на Адара Инженеринг

Атикс предлага разнообразна
техника за автоматизация,
представляваща интерес за
производителите в
пивоварната индустрия
Атикс е ексклузивен представител
за България на шест допълващи се иновативни фирми, производители на
техника и софтуер за индустриална
автоматизация: Iconics, VIPA, Invertek,
Leuze, Wachendorf и Laumas. Най-силно
присъстваща в бирената индустрия на
България е техниката на фирма Leuze
– от обикновените фотосензори за
прозрачни бутилки до разнообразна
safety техника: светлинни завеси, safety
релета и др. Друга техника, която намира приложение, са контролерите
SPEED 7 на фирма VIPA. Наши клиенти
са заводи на фирми като Загорка, Каменица, Карлсберг и Астика.
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Особено интересни за този вид
индустрия са отскоро представяните
от Атикс продукти на Invertek – висококачествени, енергийно ефективни
инвертори и Laumas – модерни
profibus/profinet тензометрични модули и сензори, които се предлагат и на
много конкурентна цена.
Освен това нашите клиенти биха
могли да разработват системи за визуализация, базирани на Genesis 64 на
Iconics, както и да залагат изключително разнообразните енкодери на фирма
Wachendorf.
Ценово ефективно и сигурно решение е подмяната на стари големи контролери чрез междинното използване
на комуникационни процесори на фирма VIPA за извършване на софтуерна
модернизация и нискостойностната
VIPA SLIO периферия за хардуерната.
Решенията, които предлагаме, са
висококачествени, сигурни и на конкурентна цена.
Ивелина Цанкова,
Атикс ООД

Компресираният въздух
е широко приложим
в пивоварната индустрия
Приложението на компресирания
въздух в пивоварната индустрия е изключително разпространено. Той се
използва за задвижване на машини, за
пневмотранспорт на суровини, в различни технологични процеси и в производството на опаковки. За различ-
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ните приложения са подходящи различни видове компресори. Съвременните
пивоварни използват безмаслени винтови или турбокомпресори за осигуряване на въздух за технологичните
процеси и за пречистване на отпадни
води и безмаслени бутални компресори за високо налягане за производство
на PET бутилки. Също така, безмаслени компресори за ниско налягане се
прилагат за отвеждане на CO2 от
ферментационния процес за последващо пречистване и използване в производството.
Ползите от използването на безмаслени компресори са няколко. На
първо място те осигуряват на производителите пълна гаранция, че крайният продукт не може да бъде замърсен
при контакта му с компресирания
въздух. Гарантирано е качеството на
крайния продукт. Високата енергийна
ефективност на тези машини допринася за намаляване на производствените разходи и за опазването на околната среда. По-ниски разходи за техническо обслужване в сравнение с другите видове компресори.
И не на последно място, висококачественият компресиран въздух допринася за безотказната работа на съоръженията и намаляването на времето
за престой вследствие на аварийни
ремонти.
Данчо Данов, мениджър продажби
Компресорна техника,
Атлас Копко България

Характеристиките на
подовата система UCRETE
покриват изцяло
изискванията на
пивоварната индустрия
UCRETE e подово покритие за тежко химическо, температурно и механично натоварване, патентовано през
1960 г. Създадено е поради съществуващите проблеми с подови покрития в
голяма част от предприятията в хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост. Доказателство, че тези проблеми са решени
чрез UCRETE e фактът, че много подове, апликирани преди повече от 25 години са все още в експлоатация. UCRETE
е "пионер" в полиуретан-бетоновите покрития, като вече над 44 години, все
още не е създадено подово покритие,
което напълно да покрива характеристиките и дълготрайността на UCRETE.
До сега са разработени над 10 системи в различни дебелини и текстура в
зависимост от изискванията и натоварванията. BASF Construction Chemicals
непрекъснато развива и подобрява характеристиките на UCRETE например:
всички системи с дебелина 4 мм са вече
устойчиви от +70 до -15 градуса, а дебелина 12 мм е с устойчивост от -40
до +130 градуса и до 150 градуса за
краткотрайни течове. UCRETE е изключително подходящ за репарации, подовото покритие влиза в експлоатация до
24 часа, благодарение на Fast серията.
Изключителната толерантност към
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влагата позволява апликация върху бетон на 7 дни. UCRETE e продукт с Indoor
Air Comfort сертификат, LEED сертификат и е сред одобрените продукти
на системата HACCP. В пивоварната
индустрия UCRETE е предпочитана
подова система от фирми като
Carlsberg, Peroni, Guinness, Heineken,
Oettinger, Anheuser Busch, Budweiser.
Когато става въпрос за ремонт,
BASF Construction Chemicals подчертава обаче, че някои системи за подови
настилки имат по-дълъг живот от
другите. UCRETE е известен със своите характеристики, а именно: безфугова технология, температурна и химическа устойчивост, клас на почистване близък до неръждаемата стомана (след почистване и дезинфекция
99,99% от бактериите умират и факта, че е напълно хидрофобен, т. е. абсорбацията на вода е 0.00%). Всички
тези показатели правят UCRETE предпочитан избор на подово покритие в
пивоварната индустрия. Interbrew’s
Magor Brewery в Нюпорт, Южен Уелс е
пример в това отношение.
UCRETE е апликиран в пивоварната
Interbrew’s Magor Brewery през 1984 г.
и все още е в отлично състояние за
подово покритие на неговата възраст.
Михаил Цветков,
специалист Продажби,
BASF Construction Chemicals

ACCIAIO е много подходящ за
инсталиране и в по-агресивни
среди
Промишленото осветително тяло
модел ACCIAIO е с 20% по-висока светлинна ефективност в сравнение със
стандартните тела благодарение на
огледалния си рефлектор с високоотражателен параболичен профил. Корпусът
му е изработен от стомана, а разсейвателелят - от закалено стъкло. Тялото първо е поцинковано, а след това е
прахово боядисано. Затова моделът
ACCIAIO е много подходящ за инсталиране и в по-агресивни среди. Осветител-
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ното тяло е с истинска степен на защита от прах и влага IP66, тъй като е
капсуловано без затварящи клипсове,
които могат да се разхлабят. Новото
промишлено осветление ACCIAIO е изключително удобно за монтаж и обслужване. Патентованата му система позволява лесна смяна на тръбите и електронния баласт само с отваряне на
страничните си алуминиеви капачки. Осветителното тяло се предлага с Т8 и
Т5 луминесцентни тръби, също така и
в LED вариант.
ACCIAIO е подходящо за монтаж и на
големи височини - до 15 метра, като по
такъв начин то може да замени старите и неефективни живачни камбани.
Осветителното тяло е 3 в 1. Само със
смяната на страничните си капачки с
ATEX капачки, тялото става взривозащитено, подходящо за инсталации в
зона 2 и 22. Само със смяна на страничните капачки с LED аварийни модули,
тялото се превръща и в аварийно.
инж. Иван Димов,
управител на Бегели България

Индустриалните сензори на
M.D. Micro Detectors са
широко приложими в
пивоварната промишленост
Като водещ европейски производител на индустриални сензори, M.D.
Micro Detectors обръща особено внимание на продуктите си, предназначени
за хранително-вкусовата индустрия и
в частност за пивоварната такава. Те
отговарят на всички високи изисквания
за този тип промишленост, в това
число и на най-високия клас на защита
IP69К, както при индуктивните сензори, при оптичните, и не на последно
място, в бариерите за безопасност.
Особено внимание заслужава изключително иновативното решение за настройка на програмируемите оптични
сензори от дифузен и рефлекторен тип.
По корпуса им няма бутони или тримери, които биха понижили степента на
защита, а маркирано с лазер място, ре-

агиращо като ключ на специалния феритен аксесоар, част от окомплектовката на всеки сензор. Програмирането е
максимално опростено и лесно за прилагане дори и от неквалифициран персонал - стига да разполага със съответния инструмент и кратко упътване. В
номенклатурата на италианския производител можете да откриете над 200
различни вида сензора, покриващи всички възможни комбинации от функционалност и корпус от неръждаема стомана
- предназначени за хранително-вкусовата индустрия. Всички продукти на M.D.
Micro Detectors вече са достъпни за
българския пазар чрез официалния си
оторизиран представител - ВБ Сензорик.
Виктор Бакалов,
управител на ВБ Сензорик

max.e2 на Дамвент за пълна
енергийна ефективност със
100% оползотворяване
топлината на отработения
въздух
Дамвент е на пазара вече 23 години и понастоящем е водещ производител и доставчик не само на съоръжения за вентилация и климатизация, а
на цялостни решения на своите партньори. За пивоварната промишленост
предлагаме разработената от нас
max.e2 система, конструирана за всякакъв вид проекти, изискващи 100%
вентилация, постигайки максимално
пестене на енергия през цялото време
на функциониране на системата. Това
решение оползотворява до 100% отпадната топлина от помещението,
използвайки "2-степенна рекуперация",
постигнато с последователната работа на пластинчат рекуператор (оползотворяващ до 65-70%) и на термопомпа "въздух-въздух" (оползотворяваща до
30-35%).
И докато всички други термопомпи
на въздушно охлаждане, включително
най- новите разработки VRV/VRF системи, достигат COP = 2.5-2.75 при
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външна температура -15 °С, нашето
решение достига едновременно СОР =
6 (само за термопомпата) и COPsystem
= 10.
Освен тези нови разработки вече са
на изпитание и най-новите изделия от
серията max.e2-Gulf на фирмата. Съоръжението представлява "економайзер",
използващо 2-степенна технология за
оползотворяване на отпадния студ,
оползотворявайки го до 100%, "последователно" в 2 степени: I степен - "пасивна" - сорпционен ротационен регенератор, оползотворяващ до 75-80%
отпадния студ; II степен - "активна" кондензатор на хладилна машина, оползотворяващ допълнително 20-25%.
max.e2-Gulf е 100% DX (директно изпарение) съоръжение, обработващо 100%
външен въздух и работещо в температурния интервал до +60 °С.
Вложихме много време и усилия в
проектирането и разработката на
max.e2-Gulf. Затова вярваме, че това
ново решение ще ни помогне да се
представим като "пионери" в областта на оползотворяването на отпаден
студ и енергоспестяващите решения
не само у нас и в Европа, а и в регионите с тропически климат, където
външните температури и влажност
са много високи.
Велчо Дамянов,
управител на Дамвент

Помпи NETZSCH и JESCO има
във всички пивоварни у нас
По време на процеса на производство на бира съществуват много различни флуиди, които трябва да бъдат
транспортирани. Някои от тях са
много чувствителни, но за ексцентършнековите NETZSCH помпи това не
представлява проблем. Те са способни
на изключително нежно транспортиране и ниски пулсации на дори най-трудните и чувствителни вещества. В
зависимост от продукта, който трябва да се транспортира и/или дозира,
както и мястото на помпата в цялата инсталация, помпите могат да
бъдат с правоъгълен смукателен отвор
и допълнителен захранващ винт, или
специални хигиенни помпи с полирани
части и без мъртви зони, отговарящи
на съвременните хигиенни изисквания.
Помпите са разделени в различни
типоразмери и покриват дебити от
0,01 – 200 m3/h и налягания до 48 bar.
Според продукта, който трябва да се
транспортира, се избират материали,
за висока абразиво- или химикоустойчивост и съгласно санитарно-хигиенните изисквания, съответстващи на
FDA, EHEDG, 3A стандарти.
Световни марки като ERDINGER,
FREISING, Carlsberg, INTERBRU и много
други ползват ексцентър-шнековите
помпи NETZSCH в производството си.
В България помпи NETZSCH има в почти всички пивоварни, а в най-новата
пивоварна Бритос могат да се видят
различни конструкции и типоразмери
помпи - за изхвърляне на отпадните
трици след изцеждане на пивна мъст,
дозиране на бирена мая и изхвърляне на
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отпадната мая.
За спомагателните процеси фирма
Евротех ЕООД предлага и допълнително оборудване като станции за производство и дозиране на хлор диоксид,
дозаторни помпи за всякакви химикали, бутални дозаторни помпи, хоризонтални и вертикално центробежни помпи и широка гама от спирателна и
регулираща арматура.
От горепосоченото оборудване найчесто се използват станцията за производство и дозиране на хлор диоксид.
Нашите партньори от фирма Lutz –
Jesco, предлагат комплектната система EASYZON, която е за производство
на хлор диоксид на място, характеризираща се с надеждна работа и лесна
експлоатация.
Системата работи на принципа на
процеса киселина-хлорид в непрекъснат
режим и използва разпространените
концентрации на солна киселина и натриев хлорит. Дозиращи помпи осигуряват надеждно подаване на химикалите в устойчивия на налягане реактор
на системата. Импулсни трансмитери следят потока на химикал и по този
начин осигуряват постоянно качество
на продукта. Байпасни фитинги за
предварително разреждане на хлор диоксида са вградени в системата, поставена на пано за стенен монтаж. По
този начин дезинфектантът се подава на мястото на приложение в значително разреден разтвор.
инж. Диана Костова и Александър
Еленков, Евротех ЕООД

SMC представя цяла гама
продукти, специално
разработени за пивоварната
индустрия
Експертен екип в SMC, познаващ в
детайли производствения процес и
специфичните изисквания на пивоварната индустрия, разработи гама от
специализирани продукти, които помагат на пивоварните и бутилиращи
компании да посрещнат нарастващите изисквания към хигиената, повишаване на ефективността и енергийното оптимизиране.
Една от последните технологични
новости в тази връзка е специализираният мултипозиционен пневматичен
цилиндър на SMC от серията MPC. Той
съчетава в компактен корпус пневматичен цилиндър, разпределител, позиционер и контролер и се нуждае само
от управляващ сигнал 0-10 VDC или 420 mA. Позицията се контролира чрез
постоянна обратна връзка от позиционера и автоматично регулиране на
отварянето на вентила. Достигайки
желаното положение, контролерът
контролира налягането от двете
страни на цилиндъра постоянно, запазвайки позицията.
Този продукт е разработен специално, за да реши проблемите с настройване ширината на транспортните пътища - въздушни и лентови - в
предприятията. Досега тази настройка се правеше ръчно от операторите,
което води до престои на производ-

ствената линия и възможност за грешки. MPC позволява този процес да бъде
напълно автоматизиран и контролиран, като при това избягва всички допълнителни разходи и устройства, които се изискват при използването на
аналогичен серводвигател.
Пламен Тюркеджиев,
управител на Ес Ем Си
Индъстриал Аутомейшън България

Решенията на Cognex
гарантират качество и
безопасност на продукцията
Лидерските позиции в технологиите за машинно зрение, допълнени с
опит от десетки хиляди внедрени системи в пивоварната индустрия, правят Cognex незаменим доставчик на
решения за ХВП. Основните задачи, при
които решенията на Cognex могат да
помогнат, са: инспекция: контрол за
наличие, качество и позиция на капачки, етикети, кодове и защитни уплътнения за бутилки, контрол на запълненост на логистични единици, сортиране по цвят и инспекция, автоматизация на производството с възможност
за сортиране на продукти, позициониране при подреждане за пълнене и пакетиране; идентификация: проследимост
на база ID кодове, верификация на
съдържание и качество на маркировка,
а оттук понижаване на риска от рекламации, и защита доверието към производителя и марката.
От началото на т. г. компанията
представи на пазара 9 нови продукта,
всеки от тях технологичен лидер в
категорията си. Сред тях е
DataMan50/60 L и S – нискостой–
ностна алтернатива на лазер базираните четци, в миниатюрен корпус с
вградени алгоритми, идентични на
тези в най-високата гама. Те четат
еднакво добре през фолио, повредени,
деформирани и изкривени в перспектива кодове благодарение на патентованата технология на Cognex Hotbars.
Cognex разшири и гамата четци
DataMan300 с нов продукт с по-голяма
резолюция, позволяващ по-голямо полезрение. В допълнение на това Xpand
Technology в аксесоарите за разширяване на полезрението позволява с 1
четец да се покрие зона, за която другите доставчици използват от 3 до 5
устройства.
Силен акцент от новостите в машинното зрение е новият OCRMax алгоритъм, работещ във всички камери
за визуална инспекция на Cognex. Tова
към момента е най-надеждният и бърз
алгоритъм за четене на буквено-цифрови символи. Той позволява да четем
еднакво надеждно добре маркирани
символи, както и такива, които са
допрени, наклонени или с различна големина, какъвто ефект се получава при
CIJ маркиране при високоскоростни
технологични процеси. Последната
версия е с автотюнинг при параметриране, което прави разработването
на подобен клас приложения лесен и
достъпен дори и за инженери без опит
в машинното зрение.
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Сред новите продукти са и допълването на серията камери IS7000 с
такива за инспекция на цветове, предлагаща цветоразделяне, еднакво с това
на човешкото око.
Илиана Айвазова,
ръководител направление Cognex
и Mitsubishi Electric, Ехнатон

Предлагаме специализирани
решения за филтрация на
флуиди
Индуматик в партньорство с Parker
Hannifin предлага специализирани решения за пивоварната индустрия и областта на филтрацията на флуиди. Parker
предлага специализирани филтри, разработени за целия процес на производство на пиво, от стерилни филтри за
газове, филтри за предварителна стабилизация и крайна стабилизация до
филтри за пара и филтри от активен
въглен за премахване на миризми. Parker
– Domnick Hunter предлагат генератор
на азот MAXIGAS, който намира широко приложение при пивоварите в процесите, свързани с почистване, ограничаване на окисляването на бирата и
съхранението на суровините.
Използването на филтърни елементи на Parker – Domnick Hunter осигурява
следните предимства за потребителите: ниски разходи, дълъг експлоатационен живот, поддържане на постоянни
качества на крайния продукт и гарантиране на неговата безопасност за
потребителите. Чрез програма за взаимно заменяеми филтърни елементи на
Parker същите могат да бъдат унифицирани в цялото производство.
От гледна точна използването на
азот в процесите на производството
на бира, има няколко основни качества.
Азотът под високо налягане може да се
използва като ефективен начин за почистване на бирени кегове и пълнене –
намаляват се разходите за вода. Пълненето и съхранението на бира в танкове чрез азот повишава скоростта на
процеса, предпазва бирата от окисляване и значително намалява загубите.
Насипните съставки, необходими за
производство на бира, могат да бъдат
повредени от околния въздух - азотът
при ниско налягане намира приложение
за създаването на защитна атмосфера чрез своите инертни свойства.
Кръстю Христов,
управител на Индуматик ООД

ЛАСО гарантира
сигурността
на служителите на
територията
на пивоварните
При локалните автоматизирани
системи за оповестяване (ЛАСО) при
производствени аварии през последните години се наблюдава тенденция към
разширяване на възможностите за
интегриране на все повече подсистеми. Пример за това е технологично
решение с възможност за получаване
на сигнал от сензори в амонячни отделения в пивоварната, които при критични стойности изпращат команда
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за задействане на сиренно-оповестителната система и по този начин се
елиминира човешкият фактор. Предлаганите от нас технологични решения
са базирани на сиренно-оповестителна система за външно оповестяване на
прилежащи територии (предприятието и прилежащи жилищни сгради),
вътрешно оповестяване на високозашумени производствени пространства, както и светлинна сигнализация.
С цел осигуряване на по-надеждни и
защитени методи за комуникация навлиза и използването на ТЕТРА свързаност за предаване на информация между сирените и контролните центрове.
Изграждането на ЛАСО гарантира
сигурността на служителите на цялата територия на пивоварните с прилежащите й сгради и инфраструктура, както и на живеещите в околните
жилищни зони. Системата дава
възможност за бързо и надеждно предупреждение и оповестяване с цел осигуряване на своевременно и адекватно
реагиране при настъпила авария, както
и ограничаване и преодоляване на последиците от нея. С това пивоварните
изпълняват както своите задължения
към изискванията на Наредба за ранното предупреждение и оповестяването
при бедствия, така и социално-отговорните дейности по превенция и спасяване на човешки живот.
Системата осигурява: възможност
за централизирано и/или локално управление; двойна резервираност на модулите; възможност за самостестване
и самоохрана; мониторинг на състоянието на системата и нейните отделни компоненти; гарантирана работоспособност до 2 месеца без захранване;
задействане под 5 секунди; висока надеждност; GUI интерфейс.
инж. Пламен Стаменов,
управител на ИТА Инженеринг

Предлагаме различни
решения, приложими в
производството на пиво
ифм електроник е един от водещите производители на сензори и решения за процесна автоматизация. Една
от основните цели на компанията е да
обхване с голямата си продуктова гама
всички индустриални браншове в световен мащаб. В това число, разбира
се, участие взима и пивоварната индустрия. Като всяко едно производство,
така и производството на пиво има
своите особености и поредица от
сложни процеси, които определено са
предизвикателство за безотказната
работа и надеждност на един сензор.
Едно интересно решение в този
бранш е новия температурен трансмитер, които не се нуждае от постоянно валидиране. Преди температурните сензори имаха нужда от планирано
валидиране, което отнема време и
средства. ТАD сензорите на ifm
съдържат два различни сензорни елемента, които се самокалибрират един
спрямо друг по време на процеса. Така
те засичат навреме появилата се раз-

лика. Този трансмитер притежава и
резервна функция, а именно измерването на температурата продължава
дори и ако единият от двата сензорни
елемента е неизправен.
Друго приложение в пивоварната
индустрия е следенето на клапани и
техните бутала. След създаването на
IFTxxx индуктивни сензори ifm предлага постоянно следене на клапани. Сензорите са със специално изработена
чувствителна част от материала
PEEK, или изцяло метални. За буталата на тези клапани и тяхното наблюдение ifm създаде сензор, адаптер и
задвижващи елементи: всичко в един
корпус. Като алтернатива на конвенционалното решение с индуктивни
сензори, датчиците за следене на клапани с издигащ се шпиндел дават информация за позицията на буталото в
клапана. Позволяват следене на до три
позиции на буталото чрез сигнал до
контролера: отворено, затворено и
междинно.
Важно е да се отбележи, че поради
голямото наличие на влага и CIP процеси ифм електроник разполага с огромна гама от сензори и кабели с клас на
защита IP69K, което гарантира безотказна работа на сензора дори и при
обилно заливане с вода. Кабелите с
конектори от този клас са изключително надеждни и предотвратяват на
100% навлизането на влага в сензора –
проблем от миналото, който бе решим
единствено чрез честата подмяна на
датчика след навлизане на влага в него.
инж. Владислав Раев,
ифм електроник

Предлагаме на пивоварната
индустрия висока
ефективност и ниски
експлоатационни разходи
Фирма ЛД има дългосрочен договор
като доставчик на една от водещите
пивоварни в страната. Затова и предлагаме най-модерните решения от нашите пневматични компоненти на
Camozzi - нови серии вентилни острови, както и регулиращата арматура на
Conflow. Винаги, където е необходима
автоматизация на процесите за контрол и регулиране на дебит и налягане,
са приложими тези продукти. И двете
фирми са производители от Италия.
От особено значение за пивоварната, а и за цялата ХВП, е качеството на
сгъстения въздух "клас 0". В това отношение са много актуални компресорите на фирма Boge Kompressoren от Германия - те предлагат безмаслени машини и специализирани филтри. Използваме и цялата гама изсушители на найголемия италиански производител МТА.
Важни за индустрията са и помпите от Ingersoll Rand (САЩ) - изключително подходящи за транспортиране
и дозиране на почистващи и измиващи
препарати за ХВП. Бих искала да спомена и измервателните уреди на Wika,
Германия, на които сме един от партньорите за страната.
Ползите, които предлагаме чрез про-
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дуктите си на клиентите от пивоварната индустрия, са преди всичко: висока ефективност, ниски експлоатационни разходи и качество на продуктите.
Важно е, че поддържаме на склад голяма
наличност от компоненти и резервни
части и можем да реагираме на спешни
случаи, което би било фатално за непрекъснатите производства.
Здравка Дабижева,
управител на ЛД

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

полагане и качване на осветителни
тела, които при нужда дори не биха
възпрепятствали движението на влагата в помещението. Богатият избор от
размери неръждаеми елементи спомага оборудването без нито един пропуск
от главното ел. захранване до всяко
индивидуално оборудване на машините.
В други обекти за предпочитане са затворените кабелоносещи системи. Тяхната гладка повърхност се почиства
лесно, а кабелите и проводниците са
предпазени от директно замърсяване.
Неперфорираните кабелни скари на
ОБО, заедно с капаците за правите участъци и фасонните елементи, позволяват изграждането на затворена система. При необходимост от полагане на
малък брой кабели и проводници могат
да бъдат използвани електроинсталационните тръби от неръждаема стомана, комплектовани със съединителни
муфи и ъгли.
Сред важните обекти от референтната листа на ОБО Беттерманн е
заводът на "Пиринско пиво" в Благоевград.
ОБО Беттерманн

Предлагаме широка гама от
продукти и услуги за
пивоварната индустрия
С мисъл за удовлетворяване на нарастващите изисквания на клиентите
П и М Груп предлага продукти, базирани на нови икономически изгодни решения. Сред тях са енергоспестяващи
технологии в ел.двигателите на помпите – чрез новите енергийни класове
IE3, IE4 и икономичния мотор на
GRUNDFOS, т. нар. Saver - с ротор постоянен магнит и развъртане на 60
Hz, се постигат параметри, по-високи
от изискваните за IE4. По този начин
клиентът реализира икономии в себестойността на единица произведена
продукция.
Налагат се и нови решения за дистанционен контрол и мониторинг на
помпеното оборудване дори през мобилния телефон. Възможност да се
следи и анализира поведението на системата, а от там да се оптимизират
агрегати, мощности и системата
като цяло.
Компанията предлага и помпи за
отпадни води с обновени и оптимизи-

рани профили на работното колело, с
което се постига по-висок КПД и съответно икономии в пречиствателните
сектори и съоръжения.
Обновена и разширена гама на дозиращи помпи от ново поколение от тип
SMART DIGITAL. Възможност за дезинфекция на водата без остатъчен хлор,
особено необходимо в хранително-вкусовата промишленост, където водата
влиза в контакт или е част от крайния продукт.
С широката гама от продукти и
услуги П и М Груп е в състояние да
удовлетвори специфичните изисквания
на новоизграждащи се обекти като
ПСОВ, помпени станции за чисти и
технологични води, както и при реконструкция и модернизация на съществуващи обекти.
инж. Димитър Славчев,
регионален офис Пловдив,
П и М Груп

Специалните смазочни
материали решават
множество проблеми в
производството на бира
Фирма Пластикс Бавария предлага
серията Setral – специални смазочни
материали, предназначени за използване в областта на работата на машини в бутилиращата индустрия.
Използвайки специалните смазочни
материали от нов тип, проблемите,
свързани със смазването на лагерните
възли, преместването на движещите
се части, остават в миналото. Затова ние препоръчваме SYN –setral – 53
В/0. Това е една на практика вечна
синтетична смазка (грес), за смазване
на ролкови и линейни лагери, ролки на
конвейери за придвижване. Тази температурно устойчива грес е пригодена преди всичко да работи при производството на различни видове безалкохолни напитки, бира и вина, при производство на пластмасови детайли за
хранителни цели и др. Високоиздръжлива, специална, с екстремно висока адхезия грес, специално изработена за
хранителната и фармацевтична промишленост; за смазване на кранове,
клапани, уплътнения, имащи контакт
със сокове, газирани напитки, вино и
бира; NSF H1 – одобрена. Устойчива е
на студена, топла вода, пара. Устой-
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чива е също така на алкохолни и алкални съединения.
Гарантира дълъг период на работа,
намаление на броя смазвания, без минерални масла. Резултат от използването на гресите са ниският брак и
продължителният живот (продължителност на експлоатация) на машините.
Иван Христозов,
Пластикс Бавария България

Индустриалните табла
Ритал HD предпазват от
замърсяване
Серията табла на Ритал HD (хигиенен дизайн) е иновативно технологично решение, намиращо приложение в
различни сектори, сред които и пивоварната промишленост. Терминът
обхваща цялостни промени по дизайна
на индустриалното табло с цел да се
избегнат евентуални неблагоприятни
условия, които биха представлявали
потенциален риск за поддържане на
чистотата. Ритал HD таблата са
предназначени да премахнат някои от
тези опасности, оказващи негативно
отражение върху производството.
Таблата са със заоблени краища в сравнение с тези от индустриалната серия, с цел предотвратяване задържането на органични остатъци и по-лесно измиване. Притежават висока степен за защита IP66 и защитават оборудването от обливане със силни водни струи. Отделно, покривът има 30
градуса наклон и не позволява отлагането на отпадъци или поставянето на
предмети, които може да корозират
във времето. С помощта на неръждаеми нивелиращи крачета (с височина от
120 до 175 мм) и планки за отстояние
(от 50 до 300 мм), между таблото и
стената се избягва наличието на недостъпни за почистване места.
Таблата са серийно със силиконово
антибактериално уплътнение, вместо
обичайното полиуретаново такова.
Силиконовото уплътнение издържа на
по-високи температури и предпазва
от появата на бактерии.
Всички допълнителни елементи като
ключалка, щуцери, планки за монтаж на
стена и основи, притежават заоблен
дизайн като таблата и не позволяват
отлагането на твърди частици.
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Серията е сертифицирана по DIN EN
ISO 14 159 и документ 13 на EHEDG
(Европейски хигиенен инженеринг & дизайн), хигиенно проектиране на оборудване в табла с директна обработка,
която беше разработена в сътрудничество с 3-А и NSF International. Таблата
на Ритал серия HD удовлетворяват
максимално тези дефиниции в съответствие с DIN EN 1672-2:2005 и се нареждат в одобрени табла за инсталация в
хранително-вкусовия сектор. Носители
са на BG-PRUEFZERT отличие от Германската здравна асоциация като свидетелство, че е здравословен продукт с
безопасна употреба.
Иван Гигов,
технически консултант, Ритал

Предлагаме надеждно
партньорство на
компаниите от пивоварния
сектор
Siemens предлага решения за MES,
DCS системи, производствена логистика и автоматизиран мениджмънт
на качеството чрез пълна хоризонтална интеграция на материалните потоци и вертикална интеграция на модела
за управление от ERP системата до
производствения процес. Автоматизираните системи са базирани на отворена SIMATIC технология и концепции
като TIA (Напълно Интегрирана Автоматизация), TIP (Напълно Интегрирано
Електрозахранване) и OPL (Оптимизирани Пакетиращи Линии). С глобалното си пазарно присъствие, център за
компетенции в пивоварството и локален съпорт Siemens е вашият надежден партньор.
BRAUMAT е системата за процесен
контрол, предназначена за пивоварната индустрия и обхващаща основни
направления, като мониторинг на
съдовете, смесване, пастьоризационен контрол, CIP, бутилиране и пакетаж. BRAUMAT напълно интегрира
разпределени интелигентни устройства, индустриална комуникация, мениджмънт на данни, конфигуриране и
програмиране, като дава възможност
за детайлно планиране и управление
на активите.
Партидното производство SIMATIC
BATCH покрива стандартите на ISA и
FDA. Siemens подкрепя клиента в про-

цесите на валидиране, като гарантира пълна проследимост и възпроизводимост на мултипродуктовото производство в комплексна среда.
Чрез допълнителни софтуерни пакети можем да отговорим на най-строгите изисквания за контрол на материалните потоци, процесна безопасност и информационна сигурност.
SIMIT и SIMBApro предлагат възможности за процесна симулация и тестов
инженеринг на полеви компоненти.
Siemens предлага богато продуктово портфолио за пивоварното производство, ориентирано към всяко ниво
от системната архитектура: интерфейси с ERP и MES, процесен контрол
чрез SIMATIC PCS7, контролери
SIMATIC S7, средства за визуализация
SIMATIC HMI, индустриална комуникация SIMATIC NET, индустриални задвижвания SINAMICS и компоненти за индустриален контрол SIRIUS.
Контролно-измервателните прибори SITRANS осигуряват измерване на
ниво, разход, налягане и температура. Теглоизмервателните системи
SIWAREX и газанализаторните системи подпомагат допълнително контролът върху технологичните параметри. Продуктите са разработени
съгласно европейските изискванията
на сектора като EHEDG, 3A и др.
Отличават се с високо качество, улеснена настройка и поддръжка, проследимост на сертификатите.
Интернет базираният софтуер за
избор на полеви КиП PIA-Selector улеснява потребителя при избора на подходящи продукти чрез специално приложение "Пивоварни" насочва потребителите за възможните технологични
измервания при различните етапи на
производството и предлага подходящите прибори за осъществяване на
конкретното измерване.
Здравко Александров,
Сименс Сектор Индустрия

Когенерационните модули са
подходящи за производство
на биогаз в пивоварни
Пивоварните са изключително интересен обект за внедряване на съвременни, енергоефективни и екологосъобразни решения за производство на
енергия и за оптимизация на енергий-
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във фокус
ното стопанство.
От една страна, технологията на
пивопроизводството включва процеси,
които се нуждаят както от топлина
под формата на пара или топла вода,
така и от студ, електроенергия, вода
и др. ресурси, чието управление е от
основно значение за ефикасно производство. От друга страна, наред с ценния
продукт, производството е неизменно съпътствано от отпадъци, каквито са бирената каша и бирената мая.
Това са органични отпадъци, чиято
обработка и депониране следва да се
решат по подобаващ начин. Горните
факти, подсилени от непрекъснато
увеличаващите се цени на енергоносителите, са предпоставка за търсене
на решения, които да оптимизират
производствените процеси в това
отношение.
Производството на биогаз е комплексно решение за оползотворяване на
органичния отпадък и използването му
като конкурентна суровина за производство на енергия. Биогазът се произвежда чрез анаеробна ферментация
на органичния отпадък. От един тон
смесен "бирен" отпадък се получават
около 120-140 m3 биогаз с калоричност
до 5-6 kWh/m3. Биогазът, от своя страна, може да захрани когенерационен
модул за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия. Топлинната енергия е възможно да се оползотвори под формата на топла вода и
пара, а чрез добавяне на абсорбционна
хладилна машина - и под формата на
студ. Генерираната електрическа
енергия може да задоволи собствени
нужди на предприятието или да се
продаде в мрежата на страната като
енергия от ВЕИ.
Когенерационните модули на GE
Jenbacher са специално конструирани
за изгаряне на различни видове газ, в
т. ч. и биогаз. Дългогодишният опит и
практика са превърнали биогазовото
гориво в стандарт за тези машини.
Референциите в световен мащаб по
отношение на биогаз в пивоварни са с
14 модула в Европа, Америка и Азия с
обща инсталирана мощност 22.6 MW
и топлинна мощност 13.6 MW.
Като официален дистрибутор и
сервизен партньор на GE Jenbacher за
България, Филтър може да предложи
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съвременни решения за намаляване на
енергоемкостта и повишаване на екологичността на производствения процес в пивоварните.
Филтър ЕООД

Производителите на
комплексни бутилиращи
линии предлагат съвременни
решения за автоматизация
на технологичните процеси
В съответствие с ръста на пивопроизводстото, производителите на
комплексни бутилиращи линии предлагат съвременни решения за автоматизация на технологичните процеси.
Пред доставчиците на иновативни,
надеждни и високоефективни съоръжения стоят няколко основни задачи,чиито решения непрекъснато усъвършенстват, а именно: повишаване качеството и производителността, намаляване на производствените разходи,
висока степен на автоматизация на
процесите и не на последно място
безопасността.
Един от подходите за намаляване на
разходите още в началото на инвестицията е използването на уреди за децентрализирано управление. Това решение намалява инсталационните разходи, значително намалява кабелните разходи, улеснява монтажа при дълги
транспортни участъци, бързо и лесно
обслужване, преоборудване и модернизация. Децентрализираният контрол на
движението отговаря на все по-нарастващите изисквания за максимална
гъвкавост при инсталиране и намаляване на времето за въвеждане в експлоатация на индустриални съоръжения.
Друг подход е внедряването на системата AS-Interface за комуникация
между акторите и сензорите. Тази
система се характеризира с висока
ефективност, позволява намаляване на
кабелните линии, извършва работа в
мрежа и лесно установяване на грешки. Този интерфейс може да се използва за самостоятелен контрол на процеса, или може да участва заедно с повисоко ниво система за контрол.
Степента на автоматизацията на
сложни технологични процеси и свързаните с тях системи за контрол дават
възможност за предоставяне на дистанциран потребителски контрол и

визуализация в реално време. Изграждането на комуникационна свързаност
между всички отделни компоненти на
производствената линия правят полесно диагностицирането и отстраняването на възникнали проблеми. Тъй
като можете да следите този вид
информация, която може да предприеме действия автоматично, можете да
бъдете проактивни и това помага за
увеличение на мрежовия ъптайм, което спомага за повишаване на общата
ефективност на оборудването.
Наблюдава се тенденциозно внедряване на роботизирани технологии особено в участъците на палетизиране и
депалетизиране. Роботизацията се
характеризира с голяма гъвкавост и
дава възможност на потребителя да
може да реагира бързо на променящите се пазарни условия. Използвани при
палетизиране, роботите отнемат
значително по-малко пространство,
отколкото наслояващите палетизатори, също се открояват с кратковременни цикли, точност на позициониране, ниски изисквания за поддръжка, лесен контрол на оператора и висока
надеждност (над 95%)
С нарастващо ниво на автоматизация и взаимосвързани съоръжения и
процеси в преработващата промишленост, функционалните изисквания към
технологиите за безопасност са във
възход. Безопасността не може да се
разглежда изолирано и рядко се отнася
единствено до отделните зони или
компоненти в рамките на едно производство. Безопасността се превърна
в ключов компонент в цялостната функция на заводите и участва в цялостния анализ на разходите. Периоди на
изчакване и проверка играят все поважна роля при оценката на цялостния
жизнен цикъл на машината.
Всички тези изисквания пораждат
нарастващото желание за динамична
безопасност, с други думи, способността да се адаптират функциите за
безопасност към промените на изискванията за защита чрез по-голяма
гъвкавост. Това променя погледа върху
безопасността, като тя се счита помалко като продукт и повече като
функция на устройствата.
Румен Павлов,
управител на Хранко ООД
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електроника

Цифрови сигнални
контролери (DSC)
В

Стефан Куцаров

ъведени като наименование
(Digital Signal Controller – DSC) и за
пръв път пуснати на пазара от компанията Microchip Technology, интегралните схеми от този тип вече са
доста популярни и се използват в
многобройни приложения. Името им
отразява съчетаването на специфичните особености на микроконтролерите (MCU) - бързо задействане на
прекъсванията, наличие на таймери,
управление на устройства чрез широчинноимпулсна модулация (PWM),
ниска постояннотокова консумация
и програмиране чрез С или асемблер
с тези на цифровите сигнални процесори (DSP) - например извършване
на умножение на многоразредни числа на един такт, големи акумулатори и регистри, числото в които може
да се премества в един такт на
желан брой разреди (Barrel Shifter). В
първите модели са използвани 8-разредни MCU, но днес на практика се
прилагат 16- и 32-разредни. Трябва
да се има предвид, че някои произво-
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дители на DSC, например компаниите Renesas и Infineon, продължават
да ги наричат MCU. Благодарение на
DSC много електронни прибори придобиват нови и непостижими доскоро възможности и области на приложение.
В статията се изясняват основните особености от структурата,
параметрите и характерните области на приложение на DSC. Пълни
подробности за действието и използването на определен DSC се дават
в неговата техническа документация, която при някои модели надхвърля 1000 страници.

Структура
на DSC
Във всеки DSC част от функциите се изпълняват от DSP, а останалите – от MCU. Например при ползването на DSC в областта на управлението на индустриални съоръжения основното разпределение на
функциите е следното:
l DSP - корекция на фактора на мощността, реализация на алгоритми за
безсензорно управление на електрод-

вигатели, при масово използваното
в индустриалните системи пропорционално-интегрално-диференциално
управление (PID Control) и множество
други функции в зависимост от конкретното приложение.
l MCU – за осъществяване на комуникацията между отделните части
на индустриалните системи, осигуряване на контрола на работата им
и на връзката "човек-машина" (HMI)
при ръчно управление и визуален контрол на действието на прибор, машина или комплекти от тях.
В областта на телекомуникациите има друго основно разпределение.
l DSP - за оформяне на пакетите от
данни според комуникационния протокол, в цифровата телефония за т.
нар. Silence Suppression – прекратяване на предаването на данни, когато няма разговор (в противен случай
шумът на предавателя също се превръща в цифров сигнал и се предава
по линията), за компресиране и декомпресиране на звукови сигнали, за потискане на ехото (Echo Cancellation)
- отстраняване на нежелано повторение на сигнала, което достига при-

май 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2013

63

емника с известно закъснение и, съответно, подобряване на качеството на разговорите, за създаване и
детектиранe на DTMF сигнали в телефонията, за осигуряване на различни служебни функции.
l MCU – за осигуряване на работата на мрежовия протокол, за осигуряване на нормалната работа на мрежата (Network Management), осъществяване на сигнализацията (Telephony Signaling) и за осигуряване на друга част
от служебните функции.
Очевидно е, че чрез DSC една ИС изпълнява всички
описани функции, което означава опростяване на техническата част на устройствата.
Като неписано правило е производителите да предлагат не единствен DSC, а серия от DSC с еднаква или
малко различаваща се структура и различни параметри
на някои от блоковете. Съществена особеност е, че
обикновено серията се предлага в няколко корпуса (дори
до десетина), което позволява на конструктора да подбере най-подходящия за разработваното устройство.
За изясняване на това какви блокове включва един
DSC на фиг. 1 са показани тези на серията 56F8000,
основните параметри на чиито представители са дадени в редове 3 и 4 на табл. 1. Основният блок е 16разредният процесор с фиксирана запетая 56800Е на
Motorola, който се използва и в много други DSC и изпълнява описаните функции на DSP и MCU. Дадените на
фигурата два основни параметъра са изяснени по-нататък. Както във всеки DSP, така и в DSC има блок
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Източник: Freescale

електроника

Фиг. 1.

умножител-акумулатор (Multiplier-Accumulator) МАС за
умножаване на числа и прибавяне на получения резултат
в съдържанието на блока. Неговото означение nxn, bits
показва, че се умножават n-разредни числа. Процесорът
може да работи с програмна памет с обем до 4 МВ и
памет за данни до 32 МВ, като данните могат да са 816- или 32-разредни числа. Флаш паметта (Flash) е за
временен запис на данните от процесора, което е задължително за неговата нормална работа. Четенето на
данните от нея става със скоростта на процесора,
докато записът и изтриването – с честота до 1 MHz.
Тя е защитена от промяна на съдържанието й от нежелани външни въздействия и обемът й може да бъде
разширяван чрез свързване към DSC на външна EEPROM.
Оперативната памет RAM е със същото предназначение, както в класическите микропроцесори, практически винаги е статична и затова понякога се означава
като SRAM. Сравнително рядко има DSC и с ROM. В
значителна част от DSC (обикновено 32-разредните)
част от RAM (обособена като отделен блок) е достъпна едновременно за повече изпълнявани програми и се
означава като Shared RAM. Блокът JTAG/OnCE служи за
откриване и евентуално отстраняване в реално време
на грешки в програмната или техническата част на
DSC.
Чрез Voltage Regulator захранващото напрежение на
DSC се преобразува в необходимите стабилизирани напрежения за различните му части. Важна негова функця
е осигуряването на икономичен режим на работа (Lowpower management mode), който има няколко разновидности, понякога повече от една в даден DSC. Например в
режим "очакване" (Sleep Mode, Standby) DSC не работи,
но един от блоковете му остава действащ, за да го
включи при подходящ външен сигнал. Типичната консумация в този режим е няколко десетки uA. В режим Idle се
изключват само осцилаторите, които по принцип консумират най-много енергия. Производителят на всеки DSC
избира какви икономични режими да има той и те са
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описани в каталога (кои блокове как работят във всеки
от тях и каква е консумацията на DSC).
Чрез блока Power Supervisor се следи стойността на
захранващото напрежение и DSC се изключва при негова стойност под определена граница (Power-on-Reset).
Както е известно, изпълнението на дадена програма
обикновено е съпроводено с прекъсвания за изпълнение
на други програми или части от тях. По подобен начин
работят и DSC, като прекъсванията в даден момент и
за определено време се управляват от блока Interrupt
Controller, осигуряващ 5 до 35 техни нива на приоритет
и голяма бързина на извършването им. Съкращението
COP означава Computer Operating Properly, като този блок
подобрява надеждността на работата на DSC. Например той съдържа изваждащ брояч, задействан по програмен път в определен момент и изключващ дадени
блокове при нулирането си. Блокът MSCAN осигурява
връзка с външни устройства чрез интерфейса CAN, а
блокът 3-PIT (от Programmable Interval Timer) съдържа 3
еднакви таймера PIT, реализирани с 16b броячи с програмируем коефициент на броене за осигуряване на
желани прекъсвания през определено време в изпълнение на различните програми, както и за задаване на
интервали от време за работа с периферни устройства, свързани с DSC.
Чрез блока SIM се контролира тактовата честота
на импулсите, подавани на блоковете 6 Output PWM и
8-16 Bit Timer. Първият от тях може да генерира импул-
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си с ШИМ, чиято продължителност се задава чрез 15битово число, а максималната им честота е 96 MHz.
Вторият съдържа 8 независими един от друг таймера,
продължителността на чиито импулси се задава чрез
16-битово число. За увеличаване на задаваното от тях
време те могат да се свързват каскадно и се използват за генериране на единични импулси (т. е. интервали от време) със задавана продължителност, като пускането им (началото на интервала) може да става едновременно чрез подходящ импулс. Освен тези таймери с общо предназначение (General Purpose Timer) и споменатите PIT почти винаги има още един или два таймера с наименование Watchdog Timer (или COP Timer),
който изключва DSC или се намесва в изпълнението на
основната програма при настъпване на някаква грешка
в нормалното функциониране на DSC. Чрез таймерите
с общо предназначение може да се осигури задействане
на който и да е от аналоговоцифровите преобразуватели (АЦП) в блока Up to 16 Input ADCs. Тези АЦП са
предназначени за преобразуване на външни аналогови
сигнали в цифрови с цел последваща обработка в DSC.
Обикновено могат да се използват с несиметричен и
диференциален вход и всеки от тях може да се свързва
чрез мултиплексор към няколко входа (channel), чийто
брой се означава с nch. Например наличието на два АЦП
с 8-входов мултиплексор се означава като 2x8 Channel.
Стартирането на преобразуването в АЦП се извършва
по различни начини, включително чрез синхронизация с
PWM. В блока се съдържат и две независими следящозапомнящи схеми.
Блокът 2-QSCI съдържа две еднакви и независими разновидности на серийния комуникационен интерфейс SCI,
в който постъпващите и излизащите числа могат за
известно време да се задържат в памет FIFO, откъдето е първата буква Q (от queued – изчакващи). Предназначението на блока е да работи в дуплексен режим
(във всеки момент единият интерфейс работи като
предавател, а другият – като приемник) като универсален асинхронен приемник и предавател (UART). Подобен е 2-QSPI, но той е с два еднакви "чакащи" периферни
интерфейса (разновидност на SPI). Обменът на данни
чрез блока с външни устройства е със скорост до 16
Mbps. Блокът I2C е също за връзка с външни устройства чрез интерфейса I2C, като могат да се програмират 256 стойности на скоростта на обмен на данни и
е възможна работата му като управляващ (Master) или
управляем (Slave). Блокът 2-12 bit DACs съдържа два
независими 12-битови ЦАП с изходна величина напрежение и време на преобразуване 2 us. Analog Comparators
са с диференциален вход за външни напрежения, които
се сравняват с едно от петте възможни напрежения
от вградени в DSC източници (от ЦАП, от другия компаратор и от 3 входно-изходни извода с общо предназначение – GPIO).
Нормалната работа на целия DSC изисква тактови
импулси с много стабилна честота, които се изработват в блока System Clock Control, където има схема с
фазова донастройка на честотата PLL за избор (синтез) на честотата на импулсите, като контролиране-
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то на подаването им на различните блокове се извършва от SIM
(System Integration Module). За работата на PLL е необходим източник
на правоъгълни импулси с много
стабилна честота, което налага
свързването към DSC на външен
кварцов резонатор. Има приложения,
в които неточност на честотата
от няколко десети от процента е
без значение. В този случай за работата на DSC без кварцов резонатор
в блока е вграден релаксационен генератор (означен на фиг.1 като Osc).
На фиг. 1 не са показани споменатите изводи GPIO, всеки от които
може да работи като вход или изход
(чрез съответното програмиране) с
аналогови и цифрови сигнали. Чрез
тези GPIO, които са поне няколко десетки, се осъществява основното
свързване на DSC с други устройства.
Бързо разширяващите се приложения на DSC са причина някои производители (например Microchip)
освен DSC с общо предназначение,
какъвто е даденият на фиг. 1, да
предлагат и специализирани DSC.
Най-голямата засега група са тези
за управление на електродвигатели и захранвания (Motor Control and
Power Conversion DSC), които имат
специализирана ШИМ (Motor Control
PWM) с до 8 извода. Пример за
такъв е даденият в ред 8 на табл.
1. Сравнително по-малко са DSC за
сензори (Sensor DSC), които са с
минимален брой блокове (например
обикновено нямат ЦАП и са с един
АЦП), с което се намалява постояннотоковата им консумация и имат
малък брой изводи от типа GPIO за
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намаляване на броя на тези на корпуса (те са между 18 и 44) и, съответно - размерите му. Пример е
DSC в ред 9 на табл. 1 с корпус с 18
извода.
Връзките между блоковете на DSC
се извършват чрез шини, чиято разредност зависи от типа на DSC и се
вижда от даваната винаги в каталозите негова блокова схема (вж. разделите за 16-разредни и 32-разредни
DSC).

Основни параметри
на DSC
Те дават най-важните сведения
за работата на процесора и основните блокове. Максималният брой
инструкции, които могат да бъдат
изпълнени от процесора за 1s, практически винаги са с мерна единица
Million Instruction Per Second (MIPS), а
разредността (Resolution) n е на числата, с които той работи. Блокът
МАС работи с числа с разредност
nMAC и негов параметър е nMACxnМАС,
като обикновено nMAC=n. Разредността nAC на акумулаторите обикновено е по-голяма от n, а техният
брой е NAC. Обемът на паметите е
в КВ, като начинът на разпределението им по блокове зависи от конкретния DSC. За АЦП с NADC се отбелязва броят им, а основни параметри са разредността nADC и максималният брой MADC на преобразуванията в секунда (мерна единица
sample per second, sps). Почти винаги всеки АЦП се свързва чрез мултиплексор към няколко входа
(Channel) nch, при което вместо NADC
се използва означението NADC x nch .
Подобно е положението при ЦАП, но

там няма мултиплексори, а броят и
разредността им се отбелязват
съответно с NDAC и nDAC , към които
се прибавя времето на преобразуване tconv (за 1s ЦАП може да направи
1/tconv преобразувания). Сред основните параметри са честотата fc на
работа на процесора (Core Frequency), която е означената на фиг. 1, и
честотата f0 на вградения осцилатор заедно с нейния толеранс δf0.
Следват броят NT и разредността
nT на таймерите с общо предназначение, като поради важността на
таймерите PIT техният брой NPIT и
разредност nPIT се дават като отделни параметри. За таймерите
Watchdog се дава само броят NWD.
По-нататък са броят NCOMP на компараторите, NGPIO на входно-изходните изводи и използваните интерфейси. В част от DSC някои от последните са по 2 от един тип. За
NGPIO трябва да се отбележи, че не
е фиксиран за даден DSC, а зависи
от броя на изводите на използвания
корпус, поради което в каталозите
се дава максималният им брой. Като
параметри на PWM се задава максималната честота fPWM на импулсите и разредността nPWM на двоичното число за задаване на
продължителността им. Това означава, че коефициентът на запълване на импулсите има 2nPWM стойности между 0 и 1. Също параметър е
броят N PWM на изходите GPIO с
такива импулси.
От електрическите параметри
най-важно е захранващото напрежение VDD и консумираният от него
ток IDD, който може да се дава като
стойност при дадена честота на
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Таблица 1. 16-разредни DSC
N AD C èëè
È í ñ ò ð ó - nM ACxnM AC,
N D AC
F l a s h ,K B
N A D C xn ch
( n D A C ,b )
êöèè,
b ( n A C ,b )
( R A M ,K B ) ( n A D C ,b ) [ M A D C ,
[N A C ]
[tconv,ms]
M IP S
M sp s]

¹

Ì î ä åë

Ï ðîèçâ îä è ò åë

1

SAM3S16C

A tm e l

(8, 16, 32)

-

1024 (128)

1x16; (12) [1]

1;(12)

2

56F801

F r e e s c a le

40

16x16 (36);
[2 ]

24 (4)

2x4; (12)

-

3

56F8023

F r e e s c a le

32

-

3 2 (4 )

4

56F8037

F r e e s c a le

32

-

6 4 (8 )

I n f in e o n

-

16x16

7 6 8 (6 4 )

Microchip

30

17x17 (40);
[2 ]

6 6 (4 )

7 dsPIC33FJ09GS302 Microchip

40

(4 0 ); [2 ]

8 dsPIC33FJ16GP102 Microchip

16

9

30

5 SAF-XE167H-96F66L
6

dsPIC30F5011

dsPIC30F2011

Microchip

N T/nT
(N PIT/nPIT)
[N W D ]

N C O M P (N G P I O )
[è í ò å ð ô å é ñ è ]

[U S B 2 .0 ;
100 (4,8,12) 6/16[+1]1/32 2xUSART; 2xUART
2 x I2C ; 3 x S P I]

V D D ,V ; ( I D D ,m A
èëè m A /M H z);
[ð à á . ò å ì ï .
î á õ â à ò ,o C ]

(16) [4]

1 ,6 2 -3 ,6 (8 0 m A )
[-4 0 ¸ + 8 5 ]

[6 ]

3-3,6; (120mA)
[-4 0 ¸ + 8 5 ]

4 [1 ]

2x3; (12) [2,67] 2; (12) [2]

32

4/16; (1)
[1 ]

2x8; (12) [2,67] 2; (12) [2]

3 2 ; (8 )
(0,078)

8/16;
(3/16)

-

80;

5/16 [1]

1x16; (12) [0,2]

-

40;
(0 ,2 -2 5 )

5/16 [1]

9 (1 )

1x10 (10) [2]

-

(7,37) [2]

2/16 [1]

(4 0 ); [2 ]

16 (1)

1x14 (10) [1,1]

-

(7,37)
[0 ,2 5 ]

3/16 [1]

3; (21)
[U A R T ;S P I ; I 2 C ]

[6 ]

3 -3 ,6 (1 m A / M H z )
[-40¸+125]

17x17 (40);
[2 ]

12 (1)

1x8 (12) [0,2]

-

40

3/16

2 [2 x U A R T ;S P I ;
I2C ]

(16)

2 ,5 -5 ,5 (9 6 m A )
[-4 0 ¸ + 8 5 ]

1x24; (10) [>1]

16-разредни DSC
В табл. 1 са дадени основните
параметри на 16-разредни DSC,
като особености на този в ред 1 са
възможността му за работа с 8-, 16и 32-битови числа, наличието на два
PWM изхода за управление на
стъпкови електродвигатели и USB
2.0 интерфейс. Особено подходящ за
управление на различни видове електродвигатели (променливотокови
индукционни, постояннотокови колекторни и безколекторни, с превключваемо и променливо магнитно
съпротивление) е DSC от ред 2.
Даденият DSC в ред 5 е от серия
от 11 ИС, различаващи се по обема

(1 1 ) [S C I ; S P I ]

fP W M , M H z
( n P W M ,b )
[N P W M ]

80

процесора (най-често максималната) или с мерна единица mA/MHz.
Трябва да се прибави, че част от
DSC имат няколко извода за различни захранващи напрежения на определени групи от блокове. Например
процесорът по принцип се захранва
с по-ниско напрежение от това на
входно-изходните блокове. Трябва да
се има предвид, че електрическите
параметри на DSC са твърде много
на брой, обикновено се задават за
всеки от блоковете поотделно и в
каталозите заемат поне 20 страници, като включват и множество
времедиаграми за работата на отделните блокове.
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f c ,M H z
( f 0 ,M H z )
[df0,% ]

2; (26) [I2C; QSCI; 96 (15) [6] 3-3,6; [-40¸+105]
Q S P I]
2 ; (5 3 ) [I 2 C ;
A /M H z
2xQSCI; 2xQSPI; 96 (15) [6] 3-3,6[;-410,5¸m
+85]
M SCAN]
(118) [6 êàíàëà]
3 -5 ,5 [-4 0 ¸ + 8 5 ]
8 ; (5 9 ) [S P I ; I 2 C ;
2
,5-5,5 (12,9mA)
2
(16)
I S ;` 2 x U A R T ;
[-40¸+125]
AC`97 2xCAN2.0]
3 -3 ,6
2; (13)
0 ,2 5 è 1
(0 ,7 5 m A / M H z )
[U A R T ;S P I ; I 2 C ]
(10) [6]
[-40¸+125]

на паметите, броя на каналите на
АЦП и наличието, вместо на интерфейси, на 6 канала за сериен обмен
на данни. Подобно е положението с
DSC от ред 6, но той е част от
серия от 29 ИС, разделени в 3 групи
– с общо предназначение, за управление на електродвигатели и за ключови и цифрови стабилизатори. Даденият в таблицата е най-новият
от серията, като съдържа и два интерфейса за работа с кодек на
аудиоустройства, има EEPROM с
обем 1 КВ и 105 цикъла запис/изтриване и изводите му GPIO издържат
ток до 25 mA. Модулът за PWM на
DSC от ред 7 е предназначен за оси-
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гуряване на работата на DC/DC и AC/DC преобразуватели, на непрекъсваеми захранвания (UPS), схеми за
подобряване на cosϕ, в зарядни устройства за акумулатори и в осветителната техника за димиране (цифрово регулиране на интензитета на светлината). Даденият в таблицата брой на GPIO е за споменатия корпус
с 18 извода, докато един от другите, предлагани корпуси с 28 извода, има 21 GPIO. Дадената честота f0 на
вградения осцилатор може по програмен път да се дели
между 2 и 256 пъти. Освен това DSC съдържа втори
осцилатор с честота 32768 Hz. DSC в ред 8 е от серия
от 8 ИС и се предлага в 4 различни корпуса, като има
вграден PWM модул с 6 изхода за управление на електродвигатели (трифазни индукционни, с превключваемо
магнитно съпротивление и безколекторни постояннотокови), както и на UPS. Честотата на вградения осцилатор се дели по същия начин, както в предния DSC.
Последният DSC в табл. 1 също съдържа EEPROM с обем
1 КВ, а изводите GPIO издържат ток до 25 mA.

32-разредни DSC
Като неписано правило те, подобно на 16-разредните, се произвеждат в серии с описаните различия между отделните DSС на серията. В табл. 2 са дадени основните параметри на 32-битови DSC, всеки от които
е част от някаква серия, (т. е. при ползването на таблицата би могло да се потърси в сайта на производителя означението на DSC и да се видят останалите
представители на серията с цел евентуален избор на
най-подходящия от тях). Дадените в редове 1 и 2 DSC
са от една серия и имат Cortex-M4 процесорно ядро,
което може да работи с 8-, 16- и 32-битови числа. Те
съдържат 16 b таймер с тактова честота 1 Hz, както
и часовник за реално време с календар (Real-Time Clock,
RTC). Чрез специфични вградени драйвери DSC може да
установява връзка чрез USB с устройства, притежаващи RS-232 интерфейс. С TWI е означен специфичен фирмен 2-проводен интерфейс със скорост на обмен на
данните 400 kbps, а HSMCI е интерфейс за четене на
MMC карти. Изводите GPIO на DSC в ред 4 могат да
работят с CMOS и LVDS логически нива. Специфика на
DSC от ред 5 е предназначението му за управление на
електродвигатели, триядреният процесор, работата
с 8-, 16-, 32- и 64-битови числа, както и наличието на
16 KB постоянна памет. В ИС има сензор за измерване
на температурата й, чиито данни се записват в 32 b
регистър. За управление са предвидени 3 извода с PWM
импулси, чиято продължителност се регулира от 12битово число. Чрез DSC могат едновременно да се управляват 5 трифазни електродвигателя.
Със същия процесор е DSC от ред 6, а данните му са
криптирани с AES128. Подобен е DSC на ред 7, но той
има контролер за управление на LCD дисплеи 1024x768,
постоянна памет 64 КВ, EEPROM 16 КВ и специален PWM
модулатор за управление на трифазни електродвигатели. Контролерите от редове 10 и 11 са с вграден
часовник със собствен осцилатор и имат идентификационен номер под формата на 96-битово число. Могат
да се използват и в аудиосистеми чрез добавяне на
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Таблица 2. 32-разредни DSC
N AD C èëè
Ï ð î è ç â - È í ñ ò - nM ACxnM AC,
N D AC
F l a s h ,K B
N A D C xn ch
( n D A C ,b )
îð ó ê ö è è , b ( n A C ,b )
( R A M ,K B ) ( n A D C ,b ) [ M A D C ,
[N A C ]
[tconv,ms]
ä è ò åë
M IP S
M sp s]

f c ,M H z
( f 0 ,M H z )
[df0,% ]

N T/nT
(N PIT/nPIT)
[N W D ]

N C O M P (N G P I O )
[è í ò å ð ô å é ñ è ]

fP W M , M H z
( n P W M ,b )
[N P W M ]

V D D ,V ; ( I D D ,m A
èëè m A /M H z);
[ð à á . ò å ì ï .
î á õ â à ò ,o C ]

¹

Ì î ä åë

1

SA M 4SD 32C

A tm e l

-

-

2048 (160) 1x16+1x2 (12) [1] 1x[20,5(1]2) 120[5(,43,08],12) 6/16 [1]

2

SAM 4S8B

A tm e l

-

-

512 (128)

1x11; 1x2 (12)
[1 ]

3

MC56F84789

F r e e s c a le

100

-

2 8 8 (3 2 )

2x8;(12)+1x20;
(16)

1 (12)

100 (2x8
+ 0 ,0 3 2 )

4

TC1784

I n f in e o n

-

-

2564 (144)

1x32; (10) [90]

-

180

5

TC1798

I n f in e o n

-

-

2564 (128) 2 (8,10,12) [0,5]

-

180

6

LPC4357 FE T256

NXP

-

-

1024 (136)

2x8 (10) [0,4]

1 (10)
[2 ,5 ]

204 (12)
[2 ]

7

RX621

R enesas

165

3 2 x 3 2 (3 2 )
[1 ]

512 (96)

1x8 (12)

2 (10)

100 (0,125
+ 0 ,0 3 2 )

8

R X 62G

R enesas

165

3 2 x 3 2 (6 4 )

256+32
(16)

2x8; (12) + 1x12;
(10) [1]

-

100 (0,125)

9

RX631

R enesas

165

32x32

3 8 4 -2 0 4 8
(32-128)

1x21; (12)+1x8;
(10)

2 (10)

100 (0,125)

10

STM 32F405O E

STM

210

-

512 (192)

3x13 (12) [2,4]

11

STM32F415RG

STM

210

-

1024 (192)

1x16 (12)

2 (12)

168

14 [1]

(51) [SPI; USART I2S;
U ART U SB; CAN]

-

12

S T M 3 2 F 4 2 7 Ix

STM

-

-

2 0 4 8 (2 5 6 )

1x24 (12)

1x2 (12)

168

14/16 [1]

(140) [SPI; USART I2S;
U A R T 3 x I2C ; C A N
Ethernet10/100 Camera

-

13 SM320F28335-EP

TI

-

16x16
+32x32

2 5 6 (3 4 )

1x16 (12) [12,5]

-

150

; S P I 2 x S C I;
3 / 3 2 [1 ] (8 8 ) [2 x C A N
I2C ]

14 SM320F28335-HT

TI

-

16x16 +
32x32

2 5 6 (3 4 )

1x16 (12) [12,5]

-

150

3 / 3 2 [1 ]

(16)

1 ,6 2 -3 ,6 (8 0 m A )
[-4 0 ¸ + 8 5 ]

(16) [4]

1 ,6 2 -3 ,6 (8 0 m A )
[-4 0 ¸ + 8 5 ]

8/16 (2)
[1 ]

(16) [2xUSART; I2C TWI;
H SM CI 2xU A R T; U SB;
3 x S P I]
1x8;(47) [2xUSART; I2C
T W I; H S M C I 2 x U A R T ;
U S B ; 3 x S P I]
[3 x Q S P I ;L I N 2 x S M B u s ;
CAN]

-

1 / 3 2 [1 ]

(9 1 ) [3 x C A N ]

-

3-3,6 (101max)
[-40¸+105]
3 ,3 -5
(0 ,7 7 m A / M H z )
[-40¸+125]

1x2 (12) 120 (4,8,12) 3/16 [1]
[0 ,5 ]
[5 ,3 0 ]

2 (12) [3] 168 (16) [1]

(8 0 ) [C A N ;M L I ;S S C
M S C ;2 x A S C F le x R a y ] 0 ,0 0 4 -0 ,0 2
(164) [2xUSB;SPI
2/16 [1]
Ethernet10/100
U A R T ;I 2 C 2 x C A N 2 .0 ]
2/16+4/8+- Eth(1e2r8n) e[tU10S/B1020.0;SCCAIN
;I 2 C
4/16 [2]
2 x S M B u s 2 x R S P I]
; RSPI 3xSCI; 100 (16)
16/16 [1] (61) [CAN
I2C L IN
6/16+12/16
+4/8+4/16 (134) [USB; SCI JTAG]
[1 ]
(7 2 ) [S P I ; I 2 S ; I 2 C ;
14/16 [1] UART USART; USB;
(16) [8]
CAN
1 / 5 6 [1 ]

Фиг. 2.

външен ЦАП и усилвател на мощност. DSC от редове 6 и 12 имат
интерфейсен блок за Ethernet10/
100, а този от ред 12 - и интерфейс
за цифрова камера.

Примери за приложение
На фиг. 2 е показана една от масово използваните разновидности PV
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системи за производство на електроенергия. Фотоволтаикът РV осигурява сравнително ниското постоянно напрежение VРV, което от DC/
DC се преобразува в по-високо, също
постоянно Uo. Работата на DC/DC
се управлява от PWM импулси от
DSC1, а полученото Uo се следи от
ADC в този DSC. Чрез DC/AC напре-

(8 8 ) [2 x C A N ;S P I
3 x S C I ;I 2 C ]

[18]
(3 2 ) [6 ]

2 ,2 -3 ,6 (7 5 m A )
[-4 0 ¸ + 8 5 ]
2 ,7 -3 ,6
(0 ,4 8 m A / M H z )
[-4 0 ¸ + 8 5 ]
4 -5 ,5 [-4 0 ¸ + 8 5 ]
2 ,7 -3 ,6
(0 ,4 8 m A / M H z )
[-4 0 ¸ + 8 5 ]
1 ,8 -3 ,6
(0 ,5 m A / M H z )
[-40¸+105]
1 ,8 -3 ,6
(0 ,2 7 m A / M H z )
[-40¸+105]
1,8-3,6 [-40¸+105]
1 ,8 -3 ,3
(2 ,2 m A / M H z )
[-55¸+125]
1 ,9 -3 ,3
(2 ,1 m A / M H z )
[-55¸+210]

жението се преобразува в променливо 220 или 380 V, като управлението отново е чрез PWM от DSC2,
който същевременно следи стойността на Uo с един от своите АЦП и
на променливото изходно напрежение (преобразувано в постоянно от
REC) чрез друг АЦП. Третият DSC3 е
свързан с останалите чрез подходящ
интерфейс (освен CAN могат да се
използват и други), като събира информацията за работата на DC/DC
и DC/AC и я предава, например чрез
Ethernet на изходната шина Comm.
Управлението на двата блока може
да се извършва чрез клавиатура
(Keyboard), свързана към някой от изводите GPIO на DSC3. Системата
може да се разшири за увеличаване
на изходната мощност чрез прибавяне успоредно на DC/DC на още преобразуватели, всеки със собствен
DSC.
Вторият пример за управление е
на безколекторен постояннотоков

май 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

innovation, quality, customer support

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
ðàçõîäè

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ØÊÀÔÎÂÅ ÇÀ ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ
ñèñòåìè çà çàùèòà è ñúõðàíåíèå
íà âëàãî÷óâñòâèòåëíè
êîìïîíåíòè è ïðîäóêòè
ñòàíäàðò JEDEC-J-STD-033B
îòíîñèòåëíà âëàæíîñò ïîä 5%
íèñêè åêñïëîàòàöèîííè ðàçõîäè
àâòîìàòè÷íî ðåöèêëèðàíå íà
èçïîëçâàíèòå ìàòåðèàëè

май 2013

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu

VISCOM

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ

73

Източник: Freescale

електроника

Фиг. 3.

електродвигател (фиг. 3). Мрежовото напрежение се изправя от REC,
като полученото Uo се следи от
ADC1. Електродвигателят М се захранва от Conv и оборотите и въртящият му момент могат да се регулират чрез PWM от DSC. Постоянното напрежение на М също се следи от ADC2, а самото управление се
извършва от блока Control, свързан
чрез подходящ интерфейс (показан е
USB) към DSC.
Последният пример е за приложение в ключов стабилизатор с галванична изолация (фиг. 4). Чрез PWM2
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Фиг. 4.

се управляват мощните високоволтови транзистори Q1 и Q2, а чрез
PWM0 и PWM1 - нисковолтовите
транзистори Q3 и Q4. Чрез ADC0 се
следи изходният ток (чрез пада на
напрежение върху резистора), а с
ADC1 – изходното напрежение на
стабилизатора. Напрежението на
масата се измерва чрез ADC3. Така
всяка промяна на Uo води чрез DSC
до изменение на коефициента на
запълване на импулсите на PWM0 и
PWM1, с което се осигурява стабилно изходно напрежение. Блокът
Temperature реално е сензор за тем-

пература, който следи например
тази на Q3 и Q4 и при превишаване
на определена стойност полученото
напрежение чрез ADC3 задейства
DSC за намаляване или изключване на
изходното напрежение. Настройката на изходното напрежение се прави от блока Calibration Reference чрез
ADC4. Връзка на DSC с външни обекти, например за даване на информация за стойностите на изходното
напрежение и ток и за получаване на
управляващи сигнали (задаване на
желано изходно напрежение), се извършва чрез I2C интерфейс.
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платена публикация

DJK Europе предоставя на
клиентите си богат опит и
добре развита глобална мрежа
DJK Europе GmbH със седалище
във Франкфурт - Ешборн, доставя оборудване и услуги за различни браншове на индустрията като например автомобилостроене
и производство на битова електроника. В бранша електроника
фирмата е специализирана в търговия със SMT екипировка и всички принадлежащи решения.
Клиентите, предвиждащи инвестиции в производството си,
профитират от дългосрочния
опит, както и от силната глобална мрежа на DJK Europе. Без
значение дали клиентът желае
нововъдение, модернизация, изграждане на производствена
операция или дори изграждане
на цял нов завод.
С подкрепата на силна компания-майка в Япония Daiichi
Jitsugyo Ko Ltd. Токио и във връзка
с тяхната офис-мрежа, DJK
Europе е в състояние да предложи
отлична поддръжка в цял свят.
DJK Group също умело съчетава
областите производство, маркетинг и сервиз, бизнес модел, който на свой ред извлича ползи от
съществуващата широка глобална мрежа на фирмата.

X-Eye SF160ACT – система за 3D
рентгенова инспекция

От офисите в Европа - Ешборн,
Прага и Будапеща, фирмата гарантира цялостна поддръжка на
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клиентите си - за единична машина, оптимизация и решения на
производствения процес до изграждане и завършване на едно цялостно предприятие. Всичко това осъществено от фаза на консултиране до доставка. В открито партньорство с клиента се намира устойчиво и ефикасно решение, при което желанието на клиента е винаги във фокус. Предложената гама продукти не оставя
неизпълнени заявки.

BPC-SX2 – система за 3D инспекция
на спойваща паста

В областта SMT фирмата предлага цялата необходима техника,
независимо дали SPI или AXI системи, AOI за чип компоненти, автоматични системи за почистване на nozzel, BGA ремонтни станции, машини тип "спойка вълна"
или конвекционни пещи.
Съвместната работа с именити производители от електрониката като Panasonic или Marantz
оформят предложението.
Като специален акцент DJK
Europе представя системата за
3D инспекция на паста, BPC-SX2
от DJTECH, чийто произход води до Hitachi Iruma Denchi Ltd.,
експерт в 2D инспекция на спой-

ваща паста. Това е една от причините защо актуалната инспекционна система предлага
всичко, без усилие да се запази нивото на високите изисквания в
електронното производство.
Интуитивното програмиране, както и свързаните с процеса инспекционни алгоритми,
поддържат мониторинга на
процеса. Механичната конструкция на машината е обмислена и стабилна. Системата осъществява чрез "no shadow" инспекция най-висока точност без
компромис в скоростта. Оптималният SPC софтуер може да
се използва като надеждно средство за оценка на качеството
на принтиране на паста.
Друг акцент от портфолиото
на фирмата е X-Ray системата на
SEC Co. Ltd. Южнокорейски производител на инспекционни системи, чиято продуктова гама обхваща различни неразрушими приложения за рентгенова инспекция.
Използвайки 3D CT и иновативни
технологии, тези системи предлагат надеждни и повтаряеми резултати. Те са в "репетоара" на
DJK Europе след Productronica 2011.
Интуитивният потребителски
интерфейс улеснява ползването
на инспекционните уреди. Системата е гъвкава при употреба в
SMT асемблиране, както и за полупроводници, многослойни платки и електронни компоненти.

Димитър Димитров
тел.: 0049 6196 776 1420;
0049 160 98974201
e-mail: dimitar.dimitrov@djkeurope.com
www.djkeurope.com
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внедрено

Пожарогасителна
инсталация
в Петролна база Сливен
Внедрената система позволява пълно автоматизиране на гасенето

И

нтер Системс подготви работен проект, достави и пусна в експлоатация оборудване за реконструкцията на Петролна база Сливен Държавен резерв и военно временни
запаси към Министерски съвет.
Стойността на проекта е над 300
хил. евро. Компанията е избрана за
подизпълнител в част детекция на
пожари и управление на пожарогасителна инсталация. Интер Системс
участва като подизпълнител на Водстрой 98, а самата инсталация
като доставка, монтаж и пуск е изпълнена изцяло с ресурси на компанията.
"Основното предимство на внедрената система е високата надеждност и възможността за централизирано управление и мониторинг
не само от операторите на място,
но и от всяка една точка в страната", споделя Тони Стойнов, технически директор в Интер Системс.

Предимства
"Внедрената система позволи
пълно автоматизиране на гасенето,
в стария вариант гасенето се управляваше ръчно за всеки резервоар
по отделно", разказва техническият
директор на компанията изпълнител. "Дистанционният мониторинг
също е голямо предимство и позволява постоянно наблюдение на системата, което, с оглед на отговорността, е от първостепенно значение. Системата включва два пожароизвестителни панела IQ8M, софтуер за мониторинг Winmag. Към
момента към централите са присъединени 40 пламъчни детектора, които охраняват 15 резервоара или
общо 290 хил. тона гориво. Управлението на вентилите се извършва
посредством 82 I/O модула и 35
специализирани контролера. В допълнение са инсталирани 10 ръчни пожароизвестителя и 7 сигнални устройства", описва детайли от реализацията Тони Стойнов.
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Специфика на реализацията
По думи на техническия директор
на Интер Системс, охраната на горивни резервоари сама по себе си е
доста специфична задача както поради взривоопасната зона, така и
поради спецификата на пожарите.
"Размерът на обекта е друго предизвикателство - с площ около 320 хил.
кв. м и дължина над 1 км защитата
от смущения и статично електричество са от изключително значение. Друга особеност са управляваните моторизирани вентили, изискващи специфични контролери. Технологията на гасене изисква, в зависимост от мястото на пожар, да се
отварят напълно или частично различна комбинация от вентили. Това,

от своя страна, изисква и надеждна
обратна връзка по положение на вентилите, което е нетипична задача
за ПИЦ. Не на последно място, трябва да се отбележи и поставеният
изключително кратък срок за изпълнение“, информира г-н Стойнов.
"Монтажът, настройката и тестването на системата ни отне 27
дни, с оглед мащаба на инсталацията и зимния сезон, това беше едно
сериозно предизвикателство", заявява в заключение той.
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Тенденции
в развитието на
пневматичните
задвижвания
П

невматичните технологии
имат дългогодишна традиция в
промишлените приложения. Въпреки това търсенето на все повисоки нива на производителност
и все по-бързото развитие на електрическите управляващи устройства изискват непрекъсната еволюция на пневматичните задвижвания. Производителите очакват
високо качество и енергийноефективни характеристики, които ще
им дадат възможност да увеличат
конкурентоспособността си. Нарастват и изискванията към
възможностите за интеграция,
тъй като пневматиката е част
от механични системи с електронно управление и взаимодейства с
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електромеханични устройства.
Интеграцията с други технологии
се съчетава с оптимизиране на
текущите компоненти и създаването на иновативни такива.

Иновации при вентилите
През последните години като
тенденция се очертава миниатюризацията на вентилите, която е
свързана с оптимизиране на
вътрешната конструкция, намаляване на размерите и управлението на мощността. Обръща се все
по-голямо внимание и на избора на
материали с оглед увеличаване на
надеждността и експлоатационния живот на компонентите. Друг
важен аспект е създаването на
модулиращи цифрови клапани
(PNM, PCM, PWM) за пневматични-

те сервосистеми, които осигуряват характеристики, сравними с
пропорционалните компоненти,
но на по-ниска цена и с изключителна надеждност. Ниската цена
и възможността за получаване на
много високи работни честоти без
типичните проблеми със загряването на електрическите системи
са важни фактори за развитието
на пропорционалните пневматични приложения (позиция, управление на усилието и т. н.). Друг важен сектор за развитие въз основа на новаторски интерфейси е в
областта на превключващите вентили. По-широкото използване на
сензори и управляващи модули в
действителност изисква разработването на по-ефикасни интерфейсни връзки между електричес-
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ките сигнали (от индустриални
PC, полеви мрежи, 4-20 mA линии) и
пневматичните сигнали, а в близко бъдеще и между оптични и пневматични сигнали. Нарастващите
изисквания и технологичното усъвършенстване дават възможност
да се предвиди развитието на вентили, управлявани от сигнали от
порядъка на няколко mW.
Друга важна тенденция е развитието на микровентили, базирани
на новоразработваните микросистемни технологии. Компонентите могат да бъдат създадени с изключително малки размери и да
имат нови сфери на приложение
преди всичко в медицинската област.

Управление на
оборотите със
сервопневматика
Сервопневматиката запазва
предимствата на стандартната
пневматика, но също така добавя
адаптивно управление за оптимизирано позициониране с точност
до части от милиметъра и
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възможност за управление. С електронно управлявани разпределителни клапани могат да бъдат
контролирани скоростта и ускорението на пневматичните изпълнителни механизми. Друга уникална
характеристика на сервопневматиката е плавното спиране. В
традиционните пневматични системи с голям диаметър на цилиндъра е необходимо използване на
демпфери, за да се абсорбират значителните инерционни сили и поражданите от това удари при
рязко спиране в края на хода, когато буталото достигне до упора.
Демпферите дефектират сравнително бързо, което води до допълнителни разходи за подмяна и загуба на време. В този случай те
могат да бъдат премахнати и заменени със система от сервопневматичен задвижващ механизъм с
управление на скоростта. При него
движението на буталото се програмира, така че да достигне оптимална скорост, а след това програмата да намали скоростта за
постигане на прецизно позициони-

ране. В много случаи със сервопневматика може да бъде подобрено и
времето, за което се изпълнява
един работен цикъл.
Сервопневматичните решения
са идеални за приложения, при които се изисква вдигане и преместване на елементи от една точка до друга. Те осигуряват управление на параметрите на движението и измерват съпротивлението на обекта, като регулират силата, за да го компенсират. Тези
системи разполагат не само с обратна връзка за управление на изпълнителния механизъм, но също
така и измерват налягането на
вентила.

Иновации в управлението
на налягането
Пропорционалните регулатори
за налягане се използват за промяна на налягането на въздуха в магистралите към пневматичните
изпълнителни елементи. Тези устройства осигуряват прецизно управление на скоростта, силата,
налягането и въртящия момент.
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Типичните приложения включват
регулиране на усилието при шлифоване и заваряване чрез триене,
контролиране на опъна на материи при тъкане, активно гасене на
натоварвания и компенсация на
тегло, регулиране на скоростта на
пневматични двигатели и регулиране на въртящия момент на инструменти с пневмозадвижване.
Напредъкът в областта на пропорционалните регулатори за налягане ги прави по-лесни за инсталиране и програмиране. За разлика
от първите решения, които са
били самостоятелни модули, тези
продукти се интегрират в колекторите на клапаните. Възможно
е и клапаните да са снабдени със
сериен комуникационен модул, който позволява интеграция в индустриални мрежи.
Докато класическите продукти
изискват отделна връзка за всяка
пропорционална величина, тези
нови решения могат да комбинират управлението на налягането
за множество клапани както разпределителни, така и пропорцио-
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нални. Това осигурява уникална
възможност за пневматична и
електрическа функционална интеграция, което, от своя страна, значително намалява времето и разходите за инсталация и първоначална настройка. Така например пропорционален регулатор може да е
снабден с Ethernet комуникация и да
има собствен цифрово-аналогов
контролер. Това дава възможност
програмирането му да става в мерни единици като Psi или bar, без да
е необходимо преобразуване на величините, което намалява грешките и времето за програмиране.
Също така премахва необходимостта от използването на кабели за
свързване на регулатора с аналогово В/И устройство, което спестява разходи за монтаж.

Хибридни решения
Предвид сложността на съвременната автоматизация и технологичния напредък в интеграцията на електрониката с пневматиката, много приложения са найдобре обслужвани от хибридни ре-

шения. Например в приложение,
където движението по ос Y не е
необходимо да бъде толкова прецизно, колкото движението по ос
Z, хибридното решение може да
реализира движението по Z оста
посредством линейно задвижване,
докато движението по X и Y осите може да бъде осъществено чрез
пневматика.
При наличието на сложни, интелигентни пневматични, сервопневматични и електрически продукти, които могат да бъдат интегрирани в системите за автоматизация, се дава възможност за
изпълнение на прецизно решение,
което ефективно да отговаря на
конкретните нужди.

Повишена безопасност
В автоматизационните системи с пневматично управление
предпазните клапани с аварийни
функции като надеждно спиране
или изпускане на сгъстения въздух
са критични за безопасността на
оператора и защитата на оборудването.
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Използването на предпазен вентил с вградена електроника не
само подобрява безопасността,
но също така предоставя конкретна информация относно причината за изчерпване на въздуха.
Така например, в някои решения
контролерът във вътрешността
на вентила по електронен път задейства светодиод, който мига
определен брой пъти. Броят на
примигванията показва каква е
причината за изпускане на въздуха. В резултат на това има
възможност да бъдат определени
специфичните обстоятелства,
които оказват влияние върху нормалната работа на системата и
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Диагностика
на полево ниво
Ключът към поддържането на
изправността на системите за
автоматизация е използването на
диагностика на полево ниво, която
непрекъснато следи работните
параметри и предоставя актуална информация в реално време.
Това позволява бързо възстановяване на системата до оптимална
производителност и съкращава
времето за престой.
С новите технологии устройствата с вградена диагностика
могат да комуникират с HMI или

контролер, което позволява повредата да бъде локализирана веднага. Тези нови решения не само изпълняват функциите за управление на машините, но също така и
извършват определени предварително програмирани диагностични алгоритми за обработка на данните и визуализация на резултатите. Това позволява планиране на
ремонти в съответствие с графика на завода, а не когато оборудването се повреди. В допълнение,
новите софтуерни решения от
водещите доставчици позволяват
създаването на регистър на събитията в системата и проследяване на тенденциите.
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Защита на силови
трансформатори
Част 2. Елиминиране на ефектите от небаланс на токовете
в диференциалните защити.

В

брой 2/2013 на списание Инженеринг ревю бяха разгледани функциите, приложенията и технологиите на реализация на защитите на силови трансформатори, както и общите принципи на защита от
вътрешни и външни повреди. В този
брой продължава представянето на
специфичните особености на диференциалните защити (ДЗ).

Явления, свързани с
намагнитване на
трансформаторите
Когато на първичната намотка на
трансформатор бъде подадено синусоидално напрежение, през нея протича реактивен ток Io, наречен още
ток на намагнитване. Този ток не
се трансформира в другите намотки. Отношението на токовете на
двете страни на трансформатора
IA = Ia x wA/wa, което се използва в
повечето практически изчисления,
всъщност е опростяване, което не
отчита наличието на тока на намагнитване. Това опростяване е допус-
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тимо за установен режим на силовия трансформатор, тъй като намагнитващият ток съставлява само
около 2-5% от номиналния ток.
Намагнитващият ток е свързан с
магнитния поток в трансформатора Ф. Магнитопроводите на трансформаторите и схемите на свързване на намотките се конструират
така, че този поток да бъде с форма, максимално близка до синусоидалната. В установен режим амплитудата му е правопропорционална на
захранващото напрежение и обратнопропорционална на честотата.
Съществуват обаче режими, при
които се получава силно отклонение
на амплитудата и формата на намагнитващия ток и този факт има
съществено значение при конструирането и избора на релейните защити, най-вече на диференциалните.
Явлението е илюстрирано на фиг. 1.
Магнитната характеристика на
магнитопровода обуславя зависимостта Ф(Io), показана в горния десен
квадрант. Тя е близка до линейна при
малки стойности на потока, какъвто е случаят с установените режи-

ми. При по-големи стойности на Ф
обаче се получава силна нелинейност
- налице е насищане на магнитопровода. В резултат намагнитващият
ток Io, свързан със синусоидалния
поток Ф, получава форма, силно различаваща се от синусоида (долен
десен квадрант на фиг. 1). За сравнение е показана синусоидалната форма на тока при идеална, ненаситена
зависимост Ф(Io). Такава близка до
синусоида крива се получава само за
амплитуди на магнитния поток, които остават под точката, в която
реалната зависимост Ф(Io) се закривява, т. е. когато не е започнало
насищането.
При наличие само на синусоидален
магнитен поток – т. нар. принуден
поток, обусловен от синусоидалното
захранване, кривата на намагнитващия ток е в голяма степен симетрична (като не се вземе под внимание
хистерезисът на кривата на намагнитване) и съдържа почти само нечетни хармоници. При наличие на апериодична съставка на магнитния поток, такава съставка се появява и в
тока на намагнитване, който вече
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съдържа и четните хармоници.
Типични явления с апериодична
съставка са началният ток на
късо съединение и преходният
процес при включване на силовия трансформатор.

Небаланс на
вторичните токове,
избор на ТТ
Токът на небаланс е диференциалният ток, който измерва
ДЗ в режим на нормална работа или външно късо съединение,
т. е. когато диференциалният
ток теоретично трябва да
бъде 0.
Първата причина за небаланса на вторичните токове е Фиг. 1.
неточното изравняване на коефициентите на трансформация. За да бъде точен балансът
на токовете, подавани към работния орган на ДЗ, трябва отношението на коефициентите
на трансформация на токовите
трансформатори ТТ от двете
страни (вж. фиг. 2 от първата
част на материала, публикувана в миналия брой на списанието) да бъде точно равно на коефициента на трансформация
на силовия трансформатор,
евентуално умножен и с коефициент за свързване звезда-триъгълник. В общия случай, гамите
на номинални токове на ТТ и на Фиг. 2.
силовите трансформатори не
съвпадат и това условие не се изИ така, при допускане, че е налице
пълнява точно.
пълно изравняване на коефициентиЗатова за доизравняване в електе на трансформация, че имаме ТТ с
тромеханичните релета се предвиж- грешка 10% и стандартен регулатор
дат междинни трансформатори със под товар ±8x1,25% = ±10%, отчетестъпално превключване броя на на- ният от защитата ток на небаланс
мотките, а в електронните – стъпал- ще бъде от порядъка: Iнб = I тр-р x (δТТ
но превключващи се делители на на- + ∆регул) = Iтр-р x (0,1 + 0,1) = 0,2Iтр-р.
Допълнителен небаланс се получапрежение. Ясно е, че при стъпално
регулиране има граница в точността ва ако токът, протичащ през токона доизравняване. При цифровите вите трансформатори, е толкова
голям, че попада в наситената част
релета изравняването е точно.
Следващ фактор е точността на на характеристиката им. Практитоковите трансформатори. При чески такава опасност има, когато
изчисляване на ДЗ следва да се вземе през трансформатора протичат
предвид разликата в измерените токове на външно късо съединение.
токове в рамките на грешката на Тогава вторичният ток на ТТ се деТТ. Този фактор няма как да бъде формира по начина, който вече бе
коментиран и илюстриран с фиг. 1.
компенсиран от защитата.
Също така, с изменение положени- Характеристиката на ТТ има вид,
ето на регулатора под товар се из- определен от характеристиката на
меня коефициентът на трансформа- насищане, показан на фиг. 2.
Токовите трансформатори за реция на трансформатора. Следователно, дори идеално постигнат ба- лейни защити се конструират специланс за дадено положение на регула- ално така, че характеристиката им
тора (обичайно изчисленията се пра- да остава праволинейна при големи
вят за средното стъпало) се проме- кратности на тока, за сметка на не
ня при друго положение. Само някои толкова голямата точност. Стандарспециални цифрови защити имат тни класове на точност на ТТ за запредвиден вход за положението на щити са 5Р и 10Р, съответно с 5% и
регулатора, чрез който се преизчис- 10% грешка. В номиналните данни на
ляват коефициентите на трансфор- ТТ задължително се посочва максималната кратност на тока (по отношемация за всяко стъпало.
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ние на номиналния), за която тази точност е гарантирана (ALF - Accuracy Limit Factor). Това съотношение се дава
за номинален товар SN на вторичната намотка във [VA]
или все едно, в [Ω], тъй като zN = SN/I2 2N. В общия случай
товарът на вторичната намотка не е равен на номиналния. Тогава максималната кратност се преизчислява, като
ALFреал = ALFномин (zTT + SN/IN2) / (zTT + SNреал/IN2), където zТТ
е вътрешното съпротивление на токовия трансформатор – от порядъка на стотни до десети от ома.
Вижда се, че при по-малко натоварване на вторичната
намотка, максималната кратност, при която е гарантиран класът на точност се увеличава и обратното.
Произвеждат се и ТТ с клас на точност PX по съвременния стандарт IEC 60044-1. Те са с по-висока точност
от 5P. Пакетът номинални данни, които се дават за тях,
е различен от този за 5Р и 10Р, но принципът, по който
се изчислява допустимата кратност на тока, е същият.
С цел избягване на значително увеличаване на грешката от насищане, следва токовите трансформатори и
вторичните им вериги да се избират така, че да не се
надвишава съответната максимална кратност при
максимално възможния ток на външно късо съединение.
Методите за постигане на търсения резултат са:
l избор на ТТ с достатъчно голяма кратност ALF;
l избор на ТТ с по-голям коефициент на трансформация;
l по възможност използване на ТТ и релета с номинален
вторичен ток 1 A вместо 5 А;
l по възможност - свързване на ТТ в звезда, вместо в
триъгълник (токът през ТТ се намалява с 1.73);
l намаляване импеданса на вторичните вериги, като се
предвидят кабели с по-голямо сечение и монтиране на
защитата по-близо до ТТ (скъсяване на кабелите);
l използването на цифрови защити само по себе си е
фактор за намаляване на импеданса, тъй като те имат
по-малък импеданс от по-старите типове релета.

Фиг. 3.

При оценка на условията за насищане на ТТ следва да
се има предвид и апериодичната съставка на тока на
късо съединение, възникваща в началния момент на повредата.

Небаланс от тока на намагнитване и
небаланс в режим на превъзбуждане
Както вече беше споменато, токът на намагнитване
в установени режими на натоварване и на късо съединение е 2-5% от номиналния ток на трансформатора. Вижда се, че това е една стойност, значително по-малка от
типичния небаланс на вторичните токове, затова небалансът, създаван от него, няма значение за диференциалната защита.
Съвсем различни са нещата при включване на трансформатора. Тогава по причина на електромагнитната
инерция, освен синусоидалния (принуден) магнитен поток
Ф’, който е свързан с тока на намагнитване в установен режим, се поражда преходен, затихващ експоненциално апериодичен (свободен) поток Ф’’. Принуденият
магнитен поток Ф’ има синусоидална форма с честота,
равна на тази на захранващото напрежение и изоставащ на 90 градуса от него. Началната стойност на свободния поток Ф’’ е равна на разликата между началната
стойност на Ф’ и стойността на остатъчния поток в
магнитопровода на трансформатора – вж. фиг. 3. На
графиката е показан най-неблагоприятният случай, в
който моментът на включване съвпада с преминаването на захранващото напрежение през нулата. Максималната стойност на сумарния магнитен поток Ф = Ф’ +
Ф’’ има начална амплитуда повече от два пъти по-голяма от тази в установен режим. При това положение
магнитопроводът на трансформатора се насища и се
получава деформирането на намагнитващия ток, показано на фиг. 1. В резултат началната му амплитуда
става няколко десетки пъти по-голяма от установения
ток на празен ход, респ. няколко пъти по-голяма от номиналния ток на трансформатора. Характерно за формата му е наличието на четни хармоници благодарение на
апериодичната съставка.
Режим на превъзбуждане на трансформатора има
тогава, когато той е подложен или на повишено напрежение, или на понижена честота, или и на двете. Във
всички случаи резултатът е увеличаване на амплитудата на магнитния поток и навлизане в зоната на насищане. Този режим се получава при внезапно изключване на
товара на блок генератор-трансформатор, изключване
на товара на трансформатор, захранван от дълга линия,
и други подобни случаи. Характерно за този режим е, че
липсва апериодична съставка, следователно токът на
намагнитване съдържа почти само нечетни хармоници.

ДЗ със спирачна характеристика
Основният метод за избягване на погрешно сработване от небаланса на вторичните токове е използването
на т. нар. диференциални релета със спирачна характери-
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Фиг. 4.
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стика. Принципът на действие се
основава на факта, че токът на небаланс, както беше показано по-горе, е
пропорционален на тока, който протича през трансформатора. Тази зависимост е изобразена с правата 1
на фиг. 4. Следва да се отбележи, че
правата не започва от точка 0; 0 на
координатната система – тя е отместена нагоре със стойността на
тока на намагнитване в установен
режим (1а на графиката). Пунктирът
1b представя допълнителния небаланс в случай на насищане на ТТ. Както бе споменато, желателно е ТТ и
вторичните им вериги да са проектирани така, че тази права да се
намира вдясно от права 3 (максимален ток на външно късо съединение) –
т. е., да не се стига до насищане в
реално възможните режими на трансформатора.
Спирачната характеристика
представлява „загрубяване“ на диференциалното реле пропорционално на
тока, протичащ през силовия трансформатор. В електромеханичните
релета това се постига от допълнителни спирачни намотки (СП на схемата на свързване, показана на фиг.
3 в първата част на материала, публикувана в предишния брой), които
създават електромагнитна сила,
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насочена обратно на тази, създавана от диференциалния ток. В електронните и цифрови защити се прилагат аналогични функции. Най-добре
е да има спирачни органи за всяка от
намотките на трансформатора.
При тринамотъчни трансформатори – най-малко на две от намотките
– тези, които са от страна на захранващите източници. Прилагат се
различни алгоритми за съчетаване
на спирачното действие на тока на
всяка намотка, като най-голямо е разнообразието при цифровите защити
– векторно (приложимо само за двунамотъчни трансформатори) или
скаларно сумиране на токовете от
всяка страна на трансформатора,
дискриминация по максимална стойност и др.
Групата криви 2 представя типична спирачна характеристика на съвременно диференциално реле. Участъкът
2a е частта в областта на малките
токове през трансформатора, в която не е налице никакво спирачно действие. Тази отсечка от характеристиката обичайно се настройва по два
параметъра – стойността по ординатата (чувствителност) и края на
отсечката по абцисата (начало на
спирачното действие). От тази точка започва процентната спирачната

характеристика – права 2b. При нея
на настройка подлежи наклонът. Настройките се избират съобразно
очаквания ток на небаланс, така че
кривата на сработване 2 да остава
със съответния коефициент на запаса над кривата 1 за целия диапазон
от токове до максималния ток на
външно късо съединение. Някои защити предлагат и допълнителни криви
с по-голям наклон в зоната на големите токове – 2c, с цел "отстройване"
от допълнителните токове на небаланс при насищане на токовите
трансформатори.

Диференциална отсечка,
блокировки по хармоници
При положение, че първоначалните
стойности на тока на намагнитване
при включване на трансформатора са
няколко пъти по-големи от номиналния му ток, диференциалната защита трябва да има такива настройки,
че да не сработва неправилно при
всяко включване. Въвеждане на времезакъснение за времето на затихване
на преходния процес е недопустимо,
тъй като противоречи на принципите на защита от вътрешна повреда.
Най-простото и исторически
първото приложено решение е "загрубяването" на защитата така, че
токът й на задействане да бъде повисок от тока на включване на
трансформатора. Такъв тип ДЗ се
нарича "диференциална отсечка". Тъй
като при нея чувствителността е
много ниска и тя не може да открива вътрешни повреди в началния
етап на развитието им, понастоящем тя не се използва самостоятелно. Въпреки това, съвременните диференциални защити често включват тази защита като допълнителен елемент, който има голямо бързодействие при възникване на вътрешна повреда с голям ток. По този начин се резервира действието на защитата в случай на неправилно действие на блокировките по хармоници, за които ще стане дума по-долу.
Съществуват два основни съвре-
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Фиг. 5.

менни метода за съчетаване на висока чувствителност и незадействане при преходни токове на намагнитване: блокиране по хармонични съставящи и анализ на формата
на диференциалния ток.
Четните хармонични съставки са
силно представени в тока на намагнитване в момента на включване на
трансформатора. Затова основният
метод е блокиране на действието
на защитата при откриване на достатъчно голяма съставка на втори
хармоник в диференциалния ток. В
електромеханичните релета това
се постига чрез използване на междинни бързонасищащи се трансформатори, които филтрират апериодичните съставящи на тока. Това
води до забавяне действието на защитата при вътрешно късо съединение за времето, за което съществува апериодична съставка на
тока на късо съединение. В съвременните релета блокирането е изчислително. Има случаи, например включване на трансформатор, захранващ
дълга линия, когато съдържанието на
втори хармоник в тока на намагнитване не е голямо. Затова като допълнителен елемент се използва и блокиране по четвърти хармоник.
При процесите, свързани със
свръхвъзбуждане обаче, преобладават нечетните хармоници. Тъй като
третият хармоник се филтрира от
намотките на силовия трансформатор или от ТТ, свързани в триъгълник, се прилага блокировка по следващия нечетен - пети хармоник. Недостатък на този метод обаче е, че
при насищане на токовите трансформатори при протичане на голям
ток на вътрешно късо съединение
през тях също се генерират нечетни хармоници. Затова пресиленото
действие на блокировката по пети
хармоник може да компрометира
чувствителността на защитата.
Прилагат се и алгоритми за временно завишаване на коефициента на
спирачното действие за времето на
регистриране на пети хармоник.
Също така има случаи, когато нелинейни товари, захранвани от трансформатора, създават постоянно нечетни хармоници, които могат да
маскират ток на повреда.
Методът на анализ на формата
се основава на разликата в коефици-
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ента на запълване при кривата на
тока на намагнитване в сравнение с
този при синусоидален ток – вж. фиг.
5. На графиките са изобразени токове, изправени от двутактен изправител на входа на защитата. Вижда
се, че периодът на паузата при несинусоидалния ток е много по-голям.
Друг метод за анализ на формата
е откриването на апериодична съставка на тока, характерна за първоначално включване на трансформатора. Недостатък е наличието на
апериодична съставка, макар и бързо
затихваща, в тока на вътрешно късо
съединение.
Съществуват различни алгоритми
за осъществяване на блокировките по
хармоници в цифровите релета:
l числените стойности на хармоничните съставящи могат да се добавят
към стойността на спирачния ток с
различни коефициенти на тежест,
или пък всеки пореден хармоник да се
сравнява поотделно с пълния ток и да
се генерира блокировка при надвишаване на определен праг;
l блокировките на всяка фаза могат
да се прилагат към съответния работен орган независимо от другите
фази, или пък хармониците от коя да
е фаза блокират действието и на
трите работни органа.
От бегло споменатите по-горе
разнообразни случаи на преходни процеси става ясно, че няма универсален
набор от алгоритми на блокировки.
Затова съвременните релета включват по няколко от изброените
възможности за блокировка, като
всяка от тях може да бъде настройвана с различна тежест, включително да бъде изцяло изключвана от потребителя в зависимост от конкретните условия.
Защитите, при които се прилага
комбинация от спирачни характеристики, блокировки по хармоници и
диференциална отсечка, имат найдобра чувствителност – праг на
сработване от 10 до 50% от номиналния ток на трансформатора, както и високо бързодействие.
В следващи броеве на списанието ще бъдат
разгледани защити от вътрешни земни съединения, газови защити, алтернативи за
защита от вътрешни повреди, прилагани за
малки трансформатори, защити от външни
повреди и технологични защити.
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Промишлени
водоохлаждащи
агрегати
В

одоохлаждащите агрегати са
хладилни машини, подходящи както
за климатизация на помещения със
сравнително малък обем, така и за
големи търговски, промишлени и производствени сгради. В промишлеността, освен за климатизация, те намират приложение и за охлаждане на
работни флуиди, необходими за про-
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тичането на различни производствени процеси, за охлаждане на производствено оборудване и поддържане на
необходимите параметри на работната среда, като осигуряват прецизен контрол при охлаждането. Известно е, че водоохлаждащите агрегати обикновено се подразделят на
компресорни, сорбционни и комбинирани компресорно-сорбционни, като
към момента по-широко използвани

са компресорните машини.

Компресорни
водоохлажадщи агрегати
Принципът на работа на водоохлаждащите агрегати, подобно на
всяка една хладилна машина, се основава на стандартния хладилен цикъл,
базиран на обратния цикъл на Карно.
Основните им компоненти съответно са изпарител, компресор, конден-
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затор и регулиращ вентил, между
които циркулира работно тяло.
Като работно тяло обикновено се
използва хладилен агент, който в
процеса на работа променя агрегатното си състояние.
По отношение на конструктивното си изпълнение обаче производителите предлагат различни решения.
Основно в зависимост от конструкцията си агрегатите се разделят на
чилъри моноблок, т.е. с вграден кондензатор, и чилъри с изнесен кондензатор. В първия случай чилърът представлява автономна хладилна машина, включваща всички необходими
елементи за хладилния цикъл – компресор, кондензатор, изпарител, спирателна арматура, елементи за защита и автоматика. Във втория
случай кондензаторът се монтира на
открито, а самият чилър се разполага вътре в сградата. Използването
на чилър с изнесен кондензатор улеснява обслужването и повишава надеждната работа на системата,
благодарение на свободния достъп до
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чилъра и относително постоянната
температура на обкръжаващия го
въздух. Самото охлаждане на кондензатора може да бъде водно или
въздушно, като съответно в зависимост от начина на охлаждане, чилърите обикновено се класифицират
като чилъри с въздушно и такива с
водно охлаждане.

С въздушно или с водно
охлаждане
Водоохлаждащите агрегати с
въздушно охлаждане се оборудват с
осеви или центробежни вентилатори. Добре е да се има предвид, че
чилърите с осеви вентилатори са
предназначени за монтаж на открито, като е необходимо да се осигурят добри условия за вход и изход на
въздуха. Важно е, също така, да се
изключи възможността изходящият
въздух да попадне на входа на вентилатора. Водоохлаждащите агрегати
с центробежни вентилатори се характеризират с по-усложнена конструкция. Те са предназначени предим-

но за вътрешен монтаж. Въздухът за
охлаждане на кондензатора се взема
от помещението, в което е монтиран самият агрегат и се изхвърля на
улицата чрез центробежни вентилатори по система от въздуховоди.
Водоохлаждащите агрегати с
въздушно охлаждане работят предимно с хладилен агент R407C, които замени хладилния агент R22.
Предлагат се в широк диапазон от
мощности. Подходящи са за работа
и при отрицателна околна температура, без да е необходимо предвиждането на защита от замръзване. За
приложения, където е необходим непрекъснат контрол на охлаждането
като центровете за данни например,
водоохлаждащите агрегати с
въздушно охлаждане се считат за поподходящото решение, предлагащо
немалко предимства пред агрегатите с водно охлаждане. Препоръчват
се и в приложения, където водата е
корозионно агресивна или използването й е ограничено.
Като предимства на чилърите с
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въздушно охлаждане могат да се
посочат по-лесната поддръжка, отпадането на необходимостта от
предвиждането на специално машинно помещение и използването на
кондензаторни помпи и охладителни
кули, както и сравнително ниските
инсталационни разходи.
При чилърите с водно охлаждане
за охлаждане на хладилния агент се
използва вода. Загрятата вода от
кондензатора често се отвежда в
охладителни кули за охлаждане. Хладилни агенти, с които работят този
тип чилъри, обикновено са R134a и
R407C. Чилърите с водно охлаждане
се предлагат като моноблок или
като системи с изнесен кондензатор. И в двата случая се препоръчва
монтажът да е в затворени помещения.
Водоохлаждащите агрегати с водно охлаждане се характеризират с
висока ефективност и голяма охлодителна мощност, което ги превръща в често предпочитано решение за промишлени приложения и
търговски комплекси, изискващи кли-
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матични системи с голяма охладителна мощност. Сред посочваните
техни предимства са и дългият експлоатационен срок и висока ефективност.
При избор между водоохлаждащ
агрегат с въздушно охлаждане и
такъв с водно охлаждане е добре да
се има предвид, че въздушно охлаждаемите системи, които функционират без помпи и охладителни кули,
изискват по-ниска първоначална инвестиция и в последствие имат пониски разходи за поддръжка. Въпреки
това, според специалисти по-ниската температура на кондензация при
чилърите с водно охлаждане могат
да компенсират по-високите инсталационни разходи. Също така, тъй
като влажните повърхности са подобри проводници на топлина в сравнение със сухите, чилърите с въздушно охлаждане консумират около 10%
повече енергия от тези с водно охлаждане.
По отношение на мощността
чилърите с въздушно охлаждане се
предлагат със значително по-ниска

охладителна мощност в сравнение с
тези с водно охлаждане.

Използвани компресори и
изпарители
В промишлените водоохлаждащи
агрегати обикновено се използват
кожухотръбни и споени пластинчати
топлообменници. Кожухотръбните
изпарители обикновено са конфигуриран така, че през тръбите да преминава хладилният агент, а работният флуид се движи между тръбите.
Тръбите обикновено са медни или от
неръждаема стомана, но се използват и други материали. Сред материалите, използвани за кожуха, обикновено са чугун, месинг, неръждаема
стомана. Счита се, че кожухотръбните изпарители са с по-малки загуби на налягане в сравнение със споените пластинчати топлообменници,
за основно предимство на които се
счита постигането на висока ефективност и по-ниски разходи.
Използваните видове компресори
са бутални, центробежни и винтови.
Буталните компресори се считат за
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подходящи при необходимост от доставка на малки количества хладилен
агент с високо налягане. Центробежните, от своя страна, са по-подходящи при по-големи обеми хладилен
агент и при по-ниско налягане. Те
имат малко движещи се части и се
характеризират с висока ефективност.

Абсорбционни
водоохлаждащи агрегати
Характерна особеност на абсорбционните хладилни машини е използването на две вещества: работно
тяло, наричано още хладилен агент,
и абсорбент. Сред най-разпространените абсорбционни чилъри са моделите, работещи с воден разтвор на
литиев бромид. Тези агрегати обикновено обхващат два блока – горен
и долен. В долният блок на машината са разположени абсорберът и изпарителят, в които се поддържа
ниско налягане и температура. Корпусът на горния блок също е разделен на две части – съответно на
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генератор и кондензатор, в които
се поддържа високо налягане и температура. В изпарителя течният хладилен агент (вода) се изпарява, отнемайки топлина от охлажданата
вода или от друга работна среда.
Процесът протича благодарение на
ниското налягане, поддържано в изпарителя. В следващата част на
цикъла се осъществява регенерация
на хладилния агент с цел неговото
повторно използване. Съответно, в
абсорбера парите на хладилния агент
се поглъщат от концентрирания бромисто-литиев разтвор, благодарение
на неговите много добри абсорбиращи свойства. Разреденият бромистолитиев разтвор се подава в генератора с помощта на помпа, където се
загрява за сметка на външен източник на топлина. В генератора водата се изпарява от разтвора, а концентрираният бромисто-литиев разтвор се стича в абсорбера. Парите
на хладилния агент постъпват от
генератора в кондензатора, където
кондензират, като образувалата се

вода постъпва в изпарителя. За да се
подобри топлообменът и за да се
повиши ефективността на процесите, протичащи в изпарителя и абсорбера, тръбите се оросяват с вода или
с бром-литиев разтвор. Цикълът се
осъществява непрекъснато през целия експлоатационен срок на машината. Поставянето на допълнителен
топлообменник между генератора и
абсорбера спомага за повишаване
ефективността на процеса.
Абсорбционните охладители са
предпочитани пред компресорните
при реализирането на тригенерационни инсталации – производство на
топлинна енергия, електроенергия и
студ. Сред основните причини за
това е използването на топла вода,
пара или газ като енергиен източник
за агрегата. Сред предимствата на
абсорбционното охлаждане е и
фактът, че то е по-тихо и по-надеждно от компресорното. Недостатъците са свързани с по-високите капитални вложения и по-големите габарити и маса на агрегата.
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Нови комбинирани вентили
подобряващи комфорта и
енергийната ефективност
Siemens разшири портфолиото на продуктите
от серията Acvatix с нови автоматични, комбинирани вентили. Те са подходящи за комплексни приложения - от радиатори до цялостни ОВК системи. В комбинация със задвижките Acvatix, компанията предлага решение за всякакъв вид изисквания за управление.
Характеристики
Разширеното портфолиото включва вентили с
дебит от 30 l/h до 8.6 m3/h, номинални размери от
DN 10 до DN 50, и клас на налягане от PN 10 до PN
25. В допълнение, компанията наскоро прибави към
гамата си и такива с фланшово присъединяване,
които покриват по-големите номинални размери до DN65. Вентилите VPF43.. /VPF53... се предлагат
с дебит между 4.4 и 35 m3/h. Продуктите са налични с вътрешна резба, съответстваща на ISO 7-1 и
външна резба в съответствие с ISO 228-1. Лесната
за употреба скала за предварителна настройка с
предпазна гайка, улеснява въвеждането в експлоатация и интегрираният регулатор на диференциално налягане осигурява хидравлично баласиране.
Новите вентили улесняват поддръжката, намаляват усилията и времето при проектиране и изпълнение на инсталацията. Освен това, тяхната
изправност може лесно да бъде проверена. Устройствата са изключително подходящи при необходимост от разширяване на инсталацията.
Вентилите комбинират в едно:
•контролен вентил за управление на температурата;
•контролер на диференциалното налягане с цел
предпазване от резки промени на налягането в
хидравличната мрежа;
•скала за предварителна настройка за задаване
на желания максимален поток в системата;
•точки, в които да се измерва диференциалното
налягане.
Енергийна ефективност и комфорт
Acvatix комби вентилите оказват значително
влияние върху енергийната ефективност и в същото време предлагат ценово предимство, предотвратявайки прекомерното подаване на топлина към
топлообменниците и чрез оптималното използване на произведената топлинна и студова енергия.
Те подобряват управлението на системата при всякакви условия на работа. Благодарение на прецизната настройка на потока, вентилите увеличават
комфорта в помещенията и съответните зони.
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Приложения
В комбинация със задвижките Acvatix, вентилите са изключително подходящи за базови или цялостни ОВК инсталации, като например контрол
по вода на отоплителни тела в затворени системи и за зоните на отопление или охлаждане.
Комбинираните вентили VPF43.., VPF53.. с фланшови връзки са проектирани за използване във въздухообработващи централи и отоплителни кръгове с максимална средна температура от 120°C и
600 kPa максимално диференциално налягане.
Новите комби вентили Acvatix са част от екологичното портфолио на Siemens, от което дружеството отчете приходи от около 33 млрд. евро за
фискалната 2012 г. Това превръща Siemens в найголемия доставчик на зелени технологии в света.
През същия период, нашите продукти и решения
дадоха възможност на клиентите ни да намалят
емисиите от въглероден двуокис (CO2) с 330 милиона тона - количество, равно на годишните CO2
емисии на мегаполисите Берлин, Хонконг, Лондон,
Ню Йорк, Истанбул, Токио, Делхи и Сингапур.

Сименс ЕООД - Направление Сградни технологии
1309 София, ул. "Кукуш" 2
тел.: 02/8115 430, факс: 02/8115 652
icbt.bg@siemens.com
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Полиетиленови тръби
за водоснабдяване
и канализация
П

олиетиленовите тръби се характеризират с много добри физикохимични свойства, което обяснява и
все по-широката им употреба в практиката при пренос на разнообразни
течни и газообразни продукти. Те са
и все по-често срещано решение при
изграждането на водопроводни и
канализационни мрежи, противопожарни инсталации, пречиствателни
станции, напоителни системи, дренажни системи и т. н. Считат се и
за много добра алтернатива на т.
нар. традиционни материали като
цимент, азбест, чугун, стомана.
Предлагат се под формата на рула
или пръти с различна дължина и в
широк диапазон от диаметри. Позволяват използването на различни методи за свързване, сред които челно
заваряване, електрозаваряване, механична връзка. В зависимост от начи-
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на им на производство те могат да
бъдат разделени на гофрирани, спирално навити и гладки. Днес широко
използвани са тръбите от омрежен
полиетилен, при които се достига
по-голяма здравина и по-дълъг експлоатационен срок.
Като основни предимства на полиетиленовите тръби обикновено са
посочват ниското относително
тегло в сравнение с тръбите от
стомана или чугун, лесният и бърз
монтаж, както и възможността за
бързи и лесни ремонтни работи в
случай на предизвикани аварии. Те са
устойчиви на агресивното въздействие на широк кръг химични съединения, на бактерии, гъби и други. Сред
предимствата им са и ниското
съпротивление на стените на
тръбите поради високата степен на
гладкост, което не позволява натрупването на отлагания, фактът,
че не са податливи на корозия, елас-

тичността и дългият експлоатационен срок. Характеризират се с висока устойчивост на удар, на ниски
температури, спуквания и т. н.

Пренос на питейни и
канализационни води
Полиетиленовите тръби, използвани за водоснабдяване, не са токсични и отговарят на хигиенните стандарти на Министерство на здравеопазването, които се отнасят за
изделията за пренасяне на хранителни течности.
Също така те са устойчиви на
гризачи и насекоми, на радиация, на
атмосферни агенти и т. н.
Основни изисквания към тръбите,
използвани за изграждане на канализационни системи, са осигуряване на
ефективност и висока сигурност на
транспортиране. От особена важност, поради характера на събирането и състава на канализационните
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води, е гарантирането на абсолютна непропускливост на системите.
Тръбите от полиетилен, поради
своите физични, химични и хидравлични свойства, се счетат за много
подходящи при изграждането на канализационни системи за битови и
промишлени отпадни води. Поради
еластичността на материала полиетиленовите тръби се използват и
за канализационни системи, преминаващи през нестабилни терени, където използването на тръби от потвърди материали не е подходящо
поради опасност от счупване в резултат на свличане на терена. Улесненият монтаж на полиетиленови
тръби поради тяхната гъвкавост,
издръжливост и лекота води и до
икономически ползи.
В зависимост от плътността
полиетиленът се подразделя на полиетилен ниска, средна и висока
плътност. При изграждането на водопроводни системи се допуска използването и тръби и от трите
вида. За канализационни системи се
препоръчва използването предимно
на полиетиленови тръби висока
плътност. От всички видове полиетиленови тръби, тръбите от полиетилен висока плътност са с найдобри характеристики. Отличават
се с висока якост и при ниски температури. В случай на увреждане по
вина на странични фактори, като
например от изкопни работи, строителни машини и др., под въздействието на вътрешното налягане
полиетиленовите тръби не се нацепват на дълги пукнатини, а счупването остава ограничено. Характеризират се с дълъг експлоатационен срок
и лесна поддръжка.
Експлоатационните характерис-
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тики на РЕ-тръбите на различни
производители показват известни
различия по отношение на възможните температурни граници в условията на приложение. Те обикновено
варират между -20 и +90 °С.
Полиетиленовите тръби се прилагат широко за водоснабдяване и канализация. Добре е да се има предвид
обаче, че при пренос на питейна вода
те не трябва да се полагат в почви,
замърсени с химически сродни на
полиетилена вещества. В такъв случай има опасност тези замърсители
да преминат през стените на тръбата и да замърсят водата. За канализационните системи такова изискване не съществува.

Монтаж на тръбите от
полиетилен
Тръбите от полиетилен са подходящи за подземно и надземно полагане, както и за изграждане на подводни мрежи. При подземното полагане
полиетиленовите тръби се полагат
в траншеи с по-малки размери в сравнение с конвенционалните. Устойчивостта на въздействието на слънчевата радиация, на удари и при 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 защита от
прегряване и осигуряване на опори за
тръбопроводите през определени
интервали. При подводно полагане се
препоръчва тръбите да се полагат с
допълнителни тежести (баласт),
които да ги придържат неподвижни
върху дъното.
Гъвкавостта на полиетиленовите
тръби позволява да се правят вариации в направлението, без да се на-

лага използването на специални съединителни елементи. Добре е да се
има предвид, че е необходимо да се
предвидят обезвъздушителни вентили в най-високите точки от
тръбопровода.
При подземното полагане на
тръбите се препоръчва те да се
полагат на дълбочина от поне 100
сm от повърхността. По отношение
на леглото на полагане, специалистите препоръчват да се обърне специално внимание на траншеята, в която ще се полагат тръбите. Не се
допуска тръбите да контактуват с
твърди предмети като камъни и
други. Необходимо е дъното на траншеята да бъде почистено от камъни
и добре нивелирано. Препоръчва се
тръбите да не се полагат директно
на дъното на изкопа, а върху легло от
пясък или друг фин материал. Сред
изискванията е и леглото за полагане на тръбата да е с напълно равна
опорна повърхност и да се осигури
равномерното разпределяне на натоварванията по цялата дължина на
тръбопровода. Важно е леглото да не
е много твърдо и да предоставя на
тръбата добра и равномерно разпределена опора.
Отгоре тръбите се засипват с
фин материал, по възможност се
препоръчва използването на пясък.
Добре е уплътняването да се извършва на ръка.
За пълното запълване на изкопа
може да се използва изкопаният материал, когато той е подходящ,
като от него се отстраняват парчета с големина повече от 100 mm,
растителни и животински остатъци и т. н.
Специалистите съветват при
полагане на тръбите да се вземе
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предвид и максималният радиус на завиване, за да не се
получат твърде високи напрежения в стените и по-специално при тръбите с ниска плътност.
При надземен монтаж, където тръбите са изложени
на непрекъснати температурни промени, е 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). За абсорбирането на подобни вариации
обикновено се предвиждат дилатационни съединения.
Тръбите от полиетилен могат да бъдат използвани и
при изграждането на подводни тръбопроводи, включително в морска среда.

Използвани методи за присъединяване
на тръбите
За присъединяване на полиетиленовите тръби е
възможно използването на различни методи на свързване, които основно се разделят на демонтиращи се и
недемонтиращи се. Към недемонтиращите се връзки се
включват тези, получени посредством различни начини
на заваряване със струя топъл въздух, с преносим екструдер, челно заваряване с термопластина, заваряване
чрез стопяване. Демонтиращите се, от своя страна, се
подразделят на две категории – хибридни и механични.
От различните методи за заваряване, за присъединяване на полиетиленови тръби използвани за изграждане
на водопроводни и канализационни системи се използват
предимно методът на челно заваряване с термопластина и заваряване чрез стопяване.

При челното заваряване се използва специална заваръчна машина с нагряваща плоча („огледало„) за нагряване
на краищата на тръбата до точката на топене. Самия
процес е сравнително прост но, получаването на добри
резултати зависи от спазването 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 предварително загряване 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, генерирана в елемента, споява присъединяваните 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.
При механичното съединяване се използват механични фитинги, които могат да бъдат пластмасови или
метални. Самите фитинги могат да бъдат за многократно ползване или трайно монтирани.
Тези свръзки обикновено се използват за съединяването на тръбите с диаметри между 16 и 110 - 125 mm, до
PN 10, лесни са за употреба и са сигурни, но може да
представляват повишени разходи при големите диаметри, факт който изисква сравнение с други типове свръзки.

Повреди и ремонти
Повредите при полиетиленовите тръби обикновено
са свързани с наранявания от строителни машини, погрешно изпълнение на заварките или грешен монтаж на
съединителните елементи. Сред често използваните
методи за отстраняване на повредите е използването
на уплътнителни скоби.
При наличие на тежки наранявания с видими деформации на тръбопровода се препоръчва подмяна на участъка
от тръбопровода. Добре е да се има предвид, че при
всички случаи е необходимо отстраняването на повредата да е при чисти и сухи тръби, за да се постигне
максимална сигурност при работа.
Като много икономичен метод за саниране на износени тръби се приема вкарването на нова полиетиленова
тръба в съществуващата износена тръба. Тази операция е известна под името RELINING и е много подходяща
системите за водоснабдяване и канализация. Счита се
за особено подходяща при саниране на тръби в отсечки
пресичащи много други тръбопроводи и водещи до риск
от причиняване на много прекъсвания. По този метод се
изпълняват само два изкопа: един преди и друг след отсечката която ще се подменя.
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Бутални
ротационни помпи
и хидродвигатели
Част 2. Характеристики на радиално-буталните помпи и хидродвигатели.

П

ринципна схема на ротационна
радиално-бутална машина е показана
на фиг. 1. Статорът 1 и роторът 2
са разположени ексцентрично един
спрямо друг с ексцентрицитет е. В
радиално разположените цилиндри са
монтирани буталата 3, които се
опират със сферичната си глава в
опорната повърхнина на статора.
Осите на цилиндрите лежат в една
равнина и се пресичат в една точка.
Подвеждането и отвеждането на
течността към цилиндрите се осъществява посредством неподвижната разпределителна преграда 4 и
камерите А и Б, образувани между
преградата и вътрешната цилиндрична повърхнина на ротора. Посредством канали, разположени по оста
на ротора, двете камери са свързани към входящия и изходящия отвор
на машината.

Радиално-бутални помпи
При работа на машината като
помпа работният процес протича
както следва. При завъртане на ротора, например в показаната със
стрелка посока (по часовниковата
стрелка), буталата се въртят заедно с ротора, като едновременно извършват и възвратно-постъпателно
движение в радиална посока, тъй
като са в непрекъснат контакт с
ексцентрично разположения статорен пръстен. Буталата се притискат към статора под действие на
центробежните сили, от налягането
на работната течност и, в някои
случаи, от пружини. В цилиндрите,
разположени над оста на ротора,
буталата се движат от центъра
навън, при което в увеличаващия се
обем на всеки цилиндър се засмуква
течност от камерата А, която в
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Фиг. 1.

случая се явява смукателна. В цилиндрите, разположени под оста, буталата се движат към центъра и течността се нагнетява в камерата Б.
Подобни помпи са познати под наименованието еднодействащи, тъй
като за пълен оборот на вала във
всеки цилиндър се извършва един
смукателен и един нагнетателен
ход. Когато отворът на цилиндъра
застане точно срещу разпределителната преграда (най-левият цилиндър от фигурата), той се затваря. В разглежданата конструкция
това се случва два пъти за един оборот на цилиндровия блок - когато
обемът е най-голям и когато е наймалък.
Теоретичният дебит може да се
изчисли много лесно, тъй като ходът
на буталото е равен на удвоения
ексцентрицитет: Qt = qn = (πd2/2)ezn,
където d и z са диаметърът и броят
на буталата.
Във всички гореспоменати изрази
се има предвид стойност на дебита,
осреднена за един оборот, т. е. среден дебит. Това е стойността, коя-

Фиг. 2.

то се дава в техническата документация и се използва при проектиране на хидравличните системи, затова прилагателното среден обикновено се изпуска, но се подразбира. Дебитът на помпата в даден момент,
т. нар. моментен дебит, се получава като сума от моментните дебити на цилиндрите, които в разглеждания момент са свързани към изходящия отвор на машината. Тъй като
всеки цилиндър се намира в различна
фаза от нагнетателния процес, общият моментен дебит е неравномерен и пулсиращ. Пулсациите на дебита водят до пулсации на налягането
и неравномерно движение на хидравличните цилиндри и двигатели.
На фиг. 2 е показано изменението
на моментния дебит като функция
на ъгъла на завъртане γ на цилиндровия блок за брой на цилиндрите z=5 и
z=6. В долната част на графиките са
показани моментните дебити на
всеки един от цилиндрите, а в горната - моментният дебит на помпата. Вижда се, че при четен брой цилиндри неравномерността е по-голя-
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ма. Това се обяснява с факта, че при
четен брой настъпва едновременно
затваряне на два диаметрално разположени цилиндъра. Това е причината радиално-буталните помпи да се
произвеждат с нечетен брой цилиндри - най-често 5, 7 или 9 (11). Неравномерността на дебита на обемните помпи се характеризира количествено чрез степента на неравномерност, която се изчислява с максималния, минималния и средния дебит по: σQ = ((Qmax – Qmin)/Qm)100%.
Степента на неравномерност при
брой цилиндри z=5 е 0.063, а при z=6
е 0.136, т. е. при четен брой е около
два пъти по-голям (при сравним брой
цилиндри).

Увеличаване на работния
обем
За да се увеличи работният обем
на радиално-буталните помпи, се
увеличава броят на цилиндрите чрез
разполагането им в няколко успоредни равнини - до 4-5 реда, като във
всеки ред има от 5 до 13 цилиндъра.
Регулирането на работния обем,
а по този начин и на дебита, се осъществява чрез изменението на ексцентрицитета. При регулируемите
помпи той може да се изменя и в
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двете посоки между +emax и - emax.
При нулев ексцентрицитет дебитът е нула. Чрез изменение на
ексцентрицитета освен изменение
на дебита се постига и промяна на
посоката на протичане, при запазване на една и съща посока и честота на въртене на вала. При показания на фиг. 1 ексцентрицитет и
посока на въртене, камера А е смукателна, а Б - нагнетателна. Ако
оста на ротора премине отдясно на
оста на статора, камера Б става
смукателна, а камера А - нагнетателна и така се разменят смукателният и нагнетателният отвор на
помпата, към които са свързани
двете камери.
За намаляване на силите на триене между буталата и статорния
пръстен, последният обикновено се
изпълнява като вътрешна гривна на
търкалящ (ролков) лагер. Буталата
при своето движение увличат във
въртене гривната, благодарение на
което триенето при плъзгане на главата на буталото по статора се
заменя с триене при търкаляне на
ролките. Ъгловата скорост на гривната, явяваща се статорен пръстен,
практически е равна на ъгловата
скорост на ротора.

Фиг. 3.

Най-често буталата се опират в
статорния пръстен посредством
сферична глава, но има конструкции
с водене посредством ролки или други опорни елементи. За да се подобри смазването и намали триенето
на буталото в стените на цилиндъра, когато главата на буталото е
сферична, на него се предава едно
въртеливо движение спрямо оста му.
Това се осъществява, като повърхността на статорния пръстен, върху
която се опира сферичният край на
буталото, е с малка конусност или
осите на цилиндрите се изпълняват
с наклон 15-20о спрямо равнината на
въртене - фиг. 3. Вследствие на това
точката на контакт вече няма да
лежи на оста на цилиндъра и бутало-
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

то, под действие на силите на триене, ще се завърта.
За един оборот на цилиндровия блок направлението на
въртене ще се промени два пъти.
Радиално-буталните помпи се използват при налягания 20 - 30 МРа. Производителността им е до 800 l/min.
Обемният к. п. д. е ηQ = 0,94 - 0,98 при максимално налягане, а механичният к. п. д. ηm = 0,8 - 0,95. Честотата на
въртене е в интервала от 1800 min-1 за най-малките
производителности, до 500 - 600 min-1 за най-големите.
За уплътняване на буталата на помпите не се използват никакви допълнителни средства освен осигуряването на минимална хлабина. В хидродвигателите, при големи диаметри на буталата (над 25 mm), се прилагат срязани метални пръстени.

Помпи с двукратно
действие
На фиг. 4 е показана помпа с двукратно действие.
Статорът е профилен, а разпределителното устрой-

ство има четири разделителни повърхности, които образуват две смукателни (А и
A1 ) и две нагнетателни (Б и Б1) камери.
Принципът на действие е вече познат, като
тук за един оборот на цилиндровия блок
всяко бутало извършва два работни хода и
при еднакви други условия дебитът е два
пъти по-голям от този на еднодействаща
помпа.
При работа на машината като хидродвигател, ако се подаде работна течност
под налягане към камерата Б (по фиг. 1), буталата, разположени под оста, ще извършват работен
ход, измествайки се навън, и роторът ще се завърти в
посока обратна на часовника. Обратимото действие
на радиално-буталните машини може да се поясни подобре, като се разгледа силовото взаимодействие между буталата и статора - фиг. 5. В точката на контакт
между главата на буталото и статорния пръстен
възниква сила N, която при пренебрегване на триенето
е нормална на направляващата повърхност на статора
и, следователно, направлението й минава през центъра
на статора. Поради ексцентричното разположение на
ротора, тази сила може да се разложи на две съставляващи - Fp насочена по оста на цилиндъра и Т - перпендикулярна на нея. Силата Fp се уравновесява основно от
силата на налягането върху буталото. Другите сили от триене между буталото и цилиндъра, инерционните сили и евентуално наличната пружинна сила, са пренебрежимо малки. Нормалната към оста на буталото
сила Т създава въртящ момент. Когато машината работи като помпа (посока на въртене по часовника), този
момент се преодолява от задвижващия момент, приложен на вала от двигателя. При работа като хидродвигател (посока на въртене обратно на часовника) този
момент завърта цилиндровия блок, т. е. това е двигателният момент.

Високомоментни
двигатели
Радиално-буталните двигатели обикновено се конструират като високомоментни двигатели. Това се
постига чрез използване на принципа за многократно
действие. За целта статорът е профилен и за един
оборот всяко бутало извършва няколко хода. За увеличаване на момента на хидродвигателя се използват
няколко реда (най-често два или три) цилиндри, като
общият им брой достига 50 - 60. Подобни хидродвигатели са способни да работят устойчиво с много ниски честоти - до 1 - 2 оборота за минута, а въртящият
момент достига до 45 000 Nm. Поради относително
малките средни скорости на буталата (0.2 - 0.5 m/s),
този вид хидродвигатели се отличава с голяма надеждност и дълъг срок на експлоатация (6000 часа). Тегловният показател е в границите 2 - 10 kg/kW.
Пълният к. п. д. е 90 - 95%. Високомоментните двигатели от разглеждания вид не се използват за работа като помпи. Максимално допустимата честота на
въртене е значително по-ниска от тази на другите
хидродвигатели, например до около 400 min-1. Въртящият момент на хидродвигател с n- кратно действие
при същото налягане е n пъти по-голям от този на
хидродвигател с еднократно действие. Съответно,
при еднакъв дебит честотата на въртене е n пъти
по-малка.
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Нарязване на
резба на стругови
машини с ЦПУ
Технологични особености и техники на програмиране

О

сновните функции и предназначение на резбата са да затяга (скрепителна); да свързва два детайла; да
задвижва (двигателна) и да затваря
съдове (уплътнителна). Различните й
функции и предназначение предполагат и различни изисквания, съответно, и различни начини за нейното
изработване. Сред често използваните методи са: чрез размерни инструменти (метчици, флашки), нарязва-
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не с нож, чрез пластична деформация,
чрез шлифоване, чрез фрезоване, чрез
обемна електроерозия и други.
Едно от предимствата на нарязването на резба с нож е достигането на 90% от теоретичната дълбочина на резбата, което е трудно
достижимо с голяма част от другите методи. От своя страна, въвеждането на CNC системите позволява значително повишаване на производителността и качеството на

резбите.
Независимо от съществуването
на тридесет и девет основни форми на резба, над 80% от всички видове са триъгълни с ъгъл при върха 60°
(V –тип). В статията ще бъде разгледано именно нарязването на
такъв тип метрични резби.

Особености на процеса
резбонарязване
Нарязването на резбата обикнове-
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Фиг. 1.

но е последната операция на детайла и често влиза с малък процент в
неговата себестойност (няма се
предвид масовото производство на
скрепителни елементи). Въпреки че
нарязването на резба с нож изглежда лесна операция, нещата не са
толкова прости колкото изглеждат,
тъй като следва да се направи програма за операция, за която всички
стандартни параметри са много
ясно дефинирани. При реализацията
на процеса обаче не винаги е така.
Освен че реже, пластината за резба
оформя профила на резбата. Дори
малки ъглови отклонения при настройването на ножа за резба водят
до грешки в окончателната форма на
резбата, аналогично влияние оказва
износването на пластината. Наряз-
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ването на резба същевременно е
една от най-трудните операции, която се извършва на струг с ЦПУ.
Практически по-ясното разбиране
на процеса нарязване на резба с нож
на CNC стругове предполага по-информиран избор на технологията и
програмирането. Нарязването на
резба не е струговане, въпреки че и
двете се извършват на струг с определено подаване за един оборот S
(фиг. 1). Подаването при струговане
се определя от фактори като грапавост, радиус на закръгление при
върха на инструмента, материал на
заготовката и пластината, силите
на рязане и т. н. При нарязването на
резба подаването е строго фиксирано – стъпката или ходът на резбата
(при многоходови резби). Оборотите
при струговане се определят от
скоростта на рязане за съответните условия, аналогично за дълбочината на рязане. При нарязването на
резба оборотите се определят в
зависимост от скоростта на рязане за съответните условия, но и от
стъпката на резбата, характерис-

тиките на машината за подавателния превод и датчика за резба (синхронизация на въртене и подаване),
класа на точност на резбата и т. н.
При струговане, ако е необходимо,
всеки параметър на режима на рязане може да се променя независимо от
другите. При нарязване на резба очевидно не е така. Резбонарязването е
уникална операция със свои собствени правила. Поради особената форма на пластината за резба натоварването е много по- голямо, отколкото при пластината за струговане с
всички последствия. Много по-нежен
инструмент е „принуден“ да работи
с подавания равни на стъпката (хода)
на резбата. Задният ъгъл на инструмента също трябва да бъде съобразен с ъгъла на подема на резбата – да
бъде по-голям, което при по-големи
стъпки може да създаде проблем (намалено сечение на инструмента и
пластината).

Врязване на ножа
Използват се главно три начина
за врязване на ножа: радиално
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Фиг. 2.

(radial), тангенциално (по едната
страна на навивката, flank) и зигзаг (alternating flank) – фиг. 2. На
същата фигура са показани и видовете стружки, формирани при различните методи на врязване. Има,
разбира се, различни модификации
(вариации) на посочените начини на
врязване. При радиалното врязване
едновременното участие на двата
режещи ръба възпрепятства образуването на наклеп, но при по-големи стъпки силите на рязане се увеличават. Отделяната топлина се
концентрира във върха на пластината – най-слабото място, което
води до по-бързо износване. Формирането на стружката възпрепятства достигането на охладителната течност до върха на пластината, водещо отново до по-бързото
и износване. Препоръчва се за резби със стъпки до 2 mm. При тангенциалното врязване има по-добро
стружкообразуване, по-добро охлаждане на върха и по-добро разпределение на топлината. Последните
няколко прехода (поне един) е необходимо да са с радиално врязване за
по-добра повърхнина на навивките.
При зиг-заг врязването трайността на пластината е най-голяма понеже двата режещи ръба се използват последователно. Стружкообразуването е подобно на това при
тангенциалното врязване.
Както е известно, резбите са
леви и десни, като дясната е стандартно използваната. При дясна резба болтът се навива с въртене по
часовниковата стрелка (ПЧС), гледано откъм главата му и в обратна
посока (ОЧС) за лява резба. И двата
типа резби могат да бъдат изработени при различни посоки на въртене на вретеното със заготовката
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Фиг. 3.

и, съответно, различни посоки на
преместване на инструмента – към
вретеното или в обратна посока. В
табл. 1 са показани различните варианти за нарязване на външна и
вътрешна, дясна и лява резби, а на
фиг. 3 вариантите са представени
графично. Посоката на въртене се
определя гледано откъм задната
страна на вретеното. При смяна на
посоката на въртене са необходими
съответните ножодържачи – леви
или десни. Както се вижда от табл.
1 и фиг. 3, при смяна направлението
на подаване се сменя видът на резбата – дясна или лява, при една и
съща посока на въртене на вретеното. При варианти 2, 4, 6, 8 подаването е насочено от патронника
към задното седло. При нарязване на
външна резба (варианти 2 и 6) задният център поема аксиалната сила
на рязане, но при нарязване на
вътрешна резба (варианти 4 и 8)
това не е възможно. Вариантите 4
и 8 при възможност е добре да се
избягват.

Използвани резбонарезни
пластини
В ножовете за нарязване на триъгълната резба се използват
твърдосплавни пластини, които
имат от един до три зъба (върха) –
(фиг. 4). Когато се използва пластина с един зъб, тя може да бъде с
пълен (фиг. 4 а) или с непълен (частичен) профил (фиг. 4 б). Пластината с
пълен профил оформя (реже) външния
и вътрешния диаметър на резбата
и стените на отделните навивки.
Операторът е улеснен – контролира само средния диаметър на резбата. За различни стъпки на резбата
са необходими различни пластини.
При използване на пластина с
непълен профил пластината реже
вътрешния диаметър на резбата на
винта, респективно външния диаметър на резбата на гайката и
стените на отделните навивки. Тъй
като външният диаметър на резбата на винта, респективно вътрешният диаметър на гайката, не се
обработват от ножа за резба, на-
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стройването до първия годен детайл е по-бавно. Пластината притежава максимална гъвкавост – може
да се използва за различни стъпки
на резбата, в определен интервал.
При пластините с един зъб силите
на рязане са по-малки спрямо пластините с два или три зъба, но броят на преходите е по-голям. Очаква
се с един и същи зъб да извърши
грубите и чистите преходи, което
предполага по-голямо износване на
пластината. Когато се използват
пластини с два (фиг. 4 в) или три
зъба (фиг. 4 г), резбата се нарязва с
по-малък брой преходи (по-висока
производителност), но силите на
рязане са по-големи, особено при
трудно обработваеми материали.
Последният зъб оформя окончателно профила на резбата. Тези пластини имат по-голяма трайност спрямо пластините с един зъб, но за различните стъпки са необходими различни пластини.

Качество на резбата
Контролирането на резбата се
определя от предназначението и
функциите, които определят необходимата сглобка и предполагат класа
на точност. Най-елементарната
проверка е навиването на гайката в
болта или обратното.
Измерването на стъпката се извършва с резбомер или микрометър
за резба. С микрометър за резба или
обикновен микрометър и три стоманени нишки се измерва средният
диаметър на резбата. При тежки
динамични натоварвания това не е
достатъчно. В лабораторни условия
за по-прецизен контрол може да се
използва оптичен микроскоп, с който може по-прецизно да се измери
стъпката, ъгълът на профила на резбата, вътрешният диаметър. За
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външни резби това не е проблем, но
за вътрешни е проблем. Радиусът на
закръгление при върха на пластините (за външната и вътрешна резби)
също трябва да се вземе предвид,
за да се получи работната височина
на профила на резбата и съответната сглобка. Добре е контролът на
резбата в цеха да се извърши преди
снемането на детайла от CNC машината, тъй като поправянето на
резбата при повторно базиране и
закрепване на детайла в общия случай е затруднено. В последните години редица производители на CNC
системи имат режим "THREAD
REPAIR" (Поправка на резбата), при
който също се губи време за центроване на пластината в канала.

Използвани команди
за програмиране
на процеса
Програмирането на нарязване на
резба, както е известно, се извършва
с командите: G32 (G33 или G34) –
единичен резбонарезен цикъл, G92 –
фиксиран цикъл и G76 – много проходен цикъл. При използване на G32
(G33, G34) може да се влияе върху
всички параметри на процеса, при
G92 върху дълбочината на рязане, а
при G76 – дълбочината на първия
преход, когато G76 се записва в едно
изречение и e само с тангенциално
врязване. Наличието на параметъра
Р(1÷4) в G76 дава възможност за
четири вида врязвания. Записването
на G76 в две изречения дава възможност за повече вариации:
(1) G76 P022060 Q40 R50
(2) G76 X (U)….Z (W)…R…P…Q…F2.
В първия ред на G76:
P – Шест цифри в три двойки.
Първите две – брой на преходите за
чиста обработка, вторите две –
големината на фаската в края на

всеки преход (F x 10), последният
чифт – ъгъла на профила на резбата
(0, 29, 55, 60, 80);
Q – Минимална дълбочина на рязане;
R – Фиксирана стойност на прибавката за чиста обработка.
Във втория ред на G76:
X (U)….Z (W)…. и F…. - общоприето
в G76: адреси за вътрешен (външен)
диаметър, дължина и стъпка (ход) на
резбата;
R – Конусност, R = 0 за цилиндрична резба;
P – Височина на резбата;
Q – Дълбочина на рязане за първия
преход.
Определянето на дълбочината на
рязане за първия преход зависи от
характеристиките на обработваемия материал и материала на
твърдосплавната пластина, стъпката на резбата, изискванията за точност и др. Добре е да се вземат
предвид препоръките на производителя на режещите пластини, но дори
и там често се препоръчва методът
проба-грешка. Не трябва да се подценява и собствената база данни и
опит. Броят на отделните преходи
(няма общоприета формула) зависи
от стъпката на резбата и други
фактори (част от тях споменати) и
е от 4 x 5 до 20 x 25. В началото на
резбата е добре конструктивно да
се предвиди фаска, което облекчава
врязването на пластината. Всеки от
вариантите (начин на врязване, брой
преходи, използвани инструменти и
команди) дава различни резултати и
внимателно трябва да се прецени
подходящият вариант за всеки конкретен случай (включително с метода проба-грешка).
Статията е разработена със съдействието
на доц. д-р инж. Гено Хаджикосев, ТУ София
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Винтови
транспортьори
интовите транспортьори са
широко използвани устройства за
транспортиране на абразивни и не-

В

от порядъка на 20 - 30о. При херметично затворените винтови
транспортьори е възможно пренасянето на насипни материал и във
вертикално направление.

абразивни насипни, прахообразни,
зърнести материали на сравнително кратки разстояния. Считат се
за едно от най-надеждните и икономически ефективни решения.

Благодарение на своята елементарна конструкция, компактност, висока производителност и
надеждност винтовите транспортьори са широко използвани в ре-

Сравнително простата конструкция на винтовите транспортьори предопределя и лесното им
обслужване. Те са с неголеми раз-

Подходящи са за различни приложения, като освен за транспортиране на насипни материали те се
използват още и за събиране, раз-

дица отрасли на промишлеността
като мелнична и химическа промишленост, при производството
на строителни материали, в селс-

мери и често са херметично затворени, което позволява с тях да
се транспортират материали,
които не са подходящи за транс-

пределение, смесване, дозиране, повдигане, аериране, както и за загряване или охлаждане на транспортирания материал. Разстоянието,
на което преместват материала,

кото стопанство, в дървообработващата промишленост, целулозно-хартиената промишленост,
при пречистването на отпадни
води и в редица други производ-

портиране с открити конвейери.
Корпусът е под формата на открит или закрит улей с U- или Vобразна форма, или под формата
на тръба. В корпусът се върти

обикновено е от порядъка на 30-40
m, в хоризонтално направление или
под известен наклон - обикновено

ства, свързани с транспортиране
на насипни материали. В машиностроенето винтовите транспор-

винт (шнек), състоящ се от вал и
спирално навита около него лента,
която може да бъде под различна
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форма (непрекъсната, прекъсната

Сред основните предимства на

докъм 1400 m3/h и повече. Добре е

и т. н.) в зависимост от транспортирания материал.
Диаметърът на винта най-често е в диапазона от около 100-150
до 600 - 800 mm. Винтовете обик-

винтовите транспортьори, наред
със сравнително простата им конструкция, са: неголеми размери,
херметичност, удобство при междинно разтоварване, лесно обслуж-

да се има предвид също, че при изчисляването на производителността се взимат предвид външният
диаметър на винта, външният
диаметър на тръбата, стъпката

новено са с един или два хода с
дясно или ляво направление на спиралата и по правило са с постоянна стъпка. Въртенето на винта
осигурява преместване на матери-

ване и експлоатация, надеждност,
ниско енергопотребление, възможност за непрекъсната работа.
Като основен техен недостатък обикновено се посочва

на винта, натоварването през
входящия отвор.

Безвалови винтови
транспортьори

ала към изходящата страна и
стандартно е по посока на часовниковата стрелка, но е възможно
и въртене обратно на часовниковата стрелка. Основни фактори,

фактът, че те не се считат за
подходящи при транспортирането на високоабразивни или лепкави материали. Добре е да се има
предвид също, че при транспорти-

Дългата история на развитие
на винтовите транспортьори определя и преминаването им през
редица подобрения в дизайна с цел
те да отговорят на изискванията

оказващи влияние върху скоростта на въртене на винта са неговият диаметър и видът на транспортирания материал.
Конструкцията на транспор-

ране на слепващи се материали е
необходимо особено внимание, тъй
като това може да доведе до бързо
износване на корпуса и винта и
значително намаляване на произ-

на различните приложения. Безваловота конструкция, на фона на
дългогодишната история на винтовите транспортьори, може да
се приеме за сравнително ново ре-

тьора включва още лагерни възли,
опори, уплътнения, задвижване и
други.

водителността на транспортьора. Обикновено производителността варира от няколко литра в час

шение, което придобива все по-голяма популярност поради добрите
характеристики при транспорти-
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рането на редица твърди насипни

транспортьора. От важно значе-

тьори, верижни транспортьори и

материали. Първоначално е била
разработена основно за транспортирането на обезводнена тиня и
утайки в пречиствателните
станции за отпадни води, които

ние е и използваният материал за
направата на корпуса.
Безваловите транспортьори се
считат за подходящи за използване предимно като шнек или захран-

т. н., предназначени за транспортиране на прахообразни и твърди
насипни материали.
Сред характеристиките на
гъвкавите винтови транспортьо-

често са лепкави и трудни за
транспортиране поради наличието на твърди вещества. Впоследствие безваловите транспортьори намират широко приложение и

ващо устройство.

Този вид винтови транспор-

ри е, че благодарение на подвижната сглобка на винта в тръбата
той се самоцентрова, което осигурява свободно пространство
между него и стената на тръба-

в други отрасли на промишлеността като хранително-вкусова,
химическа и други. Те успешно се
използват за транспортиране на
обезводнени разтвори, вискозни и

тьори конструктивно се състоят
от спирала, поставена в гъвкава
тръба от износоустойчив полимер. Спиралата обикновено се произвежда по метода на студена

та. Това допринася за наличието
на достатъчно пространство за
частиците, което позволява те да
се транспортират без да се увреждат, независимо от тяхната крех-

лепкави смеси, гранулирани материали и т. н. Намират широко
приложение и при транспортирането на насипни материали с високо съдържание на влага.

пластична деформация на нисковъглеродни, корозионноустойчиви и
неръждаеми стомани. По форма
спиралата може да е кръгла или
плоска. По-често използвани са

кост и размер. Също така, тъй
като не се налага използването на
лагери на входа на транспортьора и тъй като изходящият край е
свързан с двигателя след зоната на

Характерна особеност на безваловите винтови транспортьори е
използването само на спирална
лента. Корпусът обикновено е под

кръглите, тъй като осигуряват
по-голяма здравина и гъвкавост.
Плоските са предпочитани в приложения, изискващи по-висока про-

разтоварване, единствената подвижна част от транспортьора, с
която материалът контактува, е
гъвкавият винт.

формата на улей, ниската част на
който е покрита със сменяемо износоустойчиво покритие. Използват се различни материали за покритието в зависимост от абра-

пускателна способност. Диаметърът обикновено е в диапазона от около 40 докъм 130 mm. Сред
основните изисквания към винтовата спирала е тя да е с добра

Гъвкавите винтови транспортьори са подходящи за транспортиране на широк кръг от материали в насипно състояние. Предимство е отсъствието на ограниче-

зивността на транспортирания
материал. За разлика от стандартните винтови транспортьори,
при които между винта и корпуса
има известно разстояние, при без-

гъвкавост, за да се осигури необходимата траектория на подаване
на материала, както и да бъде с
висока износоустойчивост поради
непрекъснатия контакт с мате-

ния по отношение на ъгъла, на
който ще се транспортира материалът. Този вид транспортьори
могат да придвижват материала
във всяка посока - от хоризонтал-

валовите спиралната лента опира
в корпуса на транспортьора по
цялата си дължина.
При избора на безвалов винтов
транспортьор е добре да се взе-

риала.
Опростеният дизайн на гъвкавите транспортьори осигурява
производителност и висока надеждност, като същевременно нама-

но до вертикално, могат да бъдат
пренасочени над, под и около неподвижни препятствия и оборудване,
или от една стая до друга чрез
малки отвори в стена или таван.

мат предвид редица фактори. Спиралата се състои от правоъгълна
лента от стомана с висока якост,
което се произвежда или валцова в
желания диаметър. Голяма част

ляват разходите за поддръжка.
При коректно проектиране в
съответствие със специфичните
характеристики на транспортирания материал, гъвкавите вин-

Те осигуряват и непрекъснато
разбъркване на материала чрез
действието на въртящата се спирала. Това ефективно елиминира
риска от разделяне на продукта.

от производителите разработват
своя сплав, тъй като якостта и
твърдостта на спиралата са основни фактори за успешното
дългосрочно експлоатиране на

тови транспортьори могат да
осигурят по-добри производствени
характеристики в сравнение с други транспортиращи системи
като твърди винтови транспор-

Предлагат си е транспортьори,
подходящи за минералната промишленост, които са устойчиви
на високоабразивни и корозионно
агресивни материали.
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Hermle C 32
32 - концепция с универсално
приложение от най-висок клас
С модела C 32 HERMLE поставя
на старта една нова прецизна и
мощна машина в областта на 5осевата обработка - висока динамика и симултанна пет-осева обработка за детайли до 1000 кг.
С концепция за ежедневно приложение и най-висока прецизност обработващият център С 32 ергономично се напасва към потребителя и позволява
комфортно управление, лесна работа и
безпроблемна поддръжка. Многобройни
предварително тествани приложения
се грижат за високопрецизно и икономично производство. Даже и трудни за
обработка материали се фрезоват на С
32 за рекордно кратко време с перфектна точност. Машината може да бъде и
автоматизирана.
С представянето на този изцяло новоконструиран универсален високо производителен 5-осев обработващ център С 32 U dynamic, специалистът за
прецизни обработващи центри - Машиненфабрик Бертолд Хермле АД, продължава успешната история на
серията С с нейните универсални 5осеви обработващи центри. С доказалата се модифицирана Гантри конструкция С 32 U dynamic се вписва
отлично в серията С.
С оптимално пригодени към максималния обработваем детайл ходове
X-Y-Z 650/650/500 mm и конструиран
предимно за 5-осева обработка С 32 U
dynamic е перфектният обработващ
център за детайли, при които се изисква висока прецизност, най-малки толеранси и най-добра повърхност, като
например инструментална екипировка,
медицина, самолетостроене, машиностроене и състезателни спортове.
Три оси в инструмента и две в детайла, модифицирана високо стабилна
Гантри конструкция от Полимербетон с много добро поемане на вибрациите и оптимално лагеруване на линейните оси, двустранно лагерувана маса с тандемно задвижване на Аос, четворна система за лагеруване и
средно задвижване за Y-ос, и накрая
ъгълът на наклон от +/- 130°/ респ.
260° общо за А-ос - с това С 32 U
dynamic предоставя нужната базисна
динамика в едно ново измерение. А по
отношение характеристиките на NCмасите машината поставя отново
световни стандарти.
Пръстеновидният инструментален
магазин е интегриран в основното
тяло и по този начин пести място.
Смяната на инструмента е много бърза (4,5 сек. от стружка до стружка) и е
на принципа Pick-up. Още в стандартното си изпълнение местата за инструменти с държач SK40 или HSK A 63 са
36 броя. Като опция се предлагат магазини с допълнителни 43, 87 или 160
места за инструменти за обработка на
сложни детайли, за цели продуктови фа-
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милии или обработка на голямо разнообразие от детайли без допълнително
зареждане.

NC-маса D 650 x 540 мм с интегрирано
директно задвижване /Torque/

Oбработващ център C 32 U dynamic с NCмаса D 650 x 540 мм

Клиентът има избор между пет
различни шпиндела с мощности до 29
kW, въртящи моменти до 200 Nm и обороти 10.000, 18.000, 25.000 и 42.000 1/min.
Според нуждите масите са в три варианта:
1 Неподвижна маса с размери
900 x 665 mm и максимално
тегло на детайла до 1500 kg.
2 NC-маса Ш 650 x 540 mm и максимално тегло на детайла до
1000 kg.
3 NC-маса Ш 320 mm и максимално тегло на детайла до
300 kg.
Двата варианта маси могат да бъдат според приложението им с директно задвижване или с червячен механизъм. Споменатото тандемно задвижване на А-ос (ос на наклон) и дирекното
задвижване на С-ос (ос на въртене)
при NC-масите се грижат не само за високо динамично позициониране, но и за
максимално кратки допълнителни
времена и сигурно установяване в желаната позиция на обработка.
Впечатляващи при С 32 U dynamic
са също съотношението между големината на машината и големината на работната зона. Изхождайки от това съотношение при конкурентите машината има най-голяма работна зона в сравнение със заеманата площ.
Добрият достъп до работната зона и
до приспособленията за закрепване,
респ. до детайла, гарантира лесна и свободна работа. За идеалния стружкопад
работната зона е без ъгли и ръбове, а
за стружко отвеждането са налични
два вида стружко транспортьори - с
четки или с шарнири.
Управленията могат да бъдат CNCсистемите Heidenhain iTNC 530 или
Siemens 840 D sl. Новост е комфортният монитор с до 30° наклоняем 19"
екран. В комбинация с подвижния
пулт за управление (+/- 100 mm по височина )и практичното шкафче, управлението може по всяко време и без да
са нужни сложни преоборудвания да се

настройва към всеки потребител. В управленията са интегрирани и системи
за сигурност според Категория 3 на EN
954-1. E-Messenger незабавно информира потребителя и така се повишава
производителността на машината и
се минимизират спиранията на производството. В случай на повреда на разположение на потребителя е и т.нар.
Телесървиз (отдалечена поддръжка),
който предлага най-бърза помощ при
проблеми с програмирането или с управлението.
Сама за себе си говори и цялата палитра от автоматизации за новия 5осев високопроизводителен обработващ
център С 32 U Dynamic като например: системи за автоматична смяна на
палети, допълнителни магазини за палети, цялостни решения за гъвкави автоматизирани клетки включително
магазини за детайли или цялостни решения с индустриални роботи. Чрез дъщерната си фирма Hermle-Leibinger
Systemtechnik GmbH Hermle АД е в състояние да предложи всичко това от една ръка и да реализира т.нар. Turn-key
проекти. Тук предимство е, че С 32 U
dynamic се доставя и транспортира
изцяло сглобена и готова за употреба с три-точково поставяне без
нужда от фундамент. Отделните
агрегати след отваряне на вратите са
директно достъпни. В случай на сервиз
или при удaр на шпиндела трябва само
да се разединят щекерите и след това
смяната протича светкавично бързо.
Гениално елементарната и доказала се защита при удaр, разбира се, също
е запазена - трябва да се сменят наистина само алуминиевите втулки
(важи при шпиндели с 10.000 и 15.000 об./
мин.) и така разходите за сервиз са в
абсолютно приемливи граници.

ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД
София 1000, П.к. 787, Тел. 02 958 59 01
info@hermle.bg, www.hermle.bg
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Обезмасляване
Обезмасляване със системи
за студено почистване
П

очистването и обезмасляването
на различни компоненти в производството и поддръжката на машини и
техника е един от основните индустриални процеси, който включва голямо разнообразие от операции, техники на почистване и видове разтворители. Почистването е част от
всяко производство, в което е необходимо повърхността на някой от
компонентите на продукта да се
подготви за следващи операции, изискващи чисти повърхности като заваряване, боядисване и нанасяне на
покрития. Отделно от това, във
всеки отдел за поддръжка ежедневно се налага метални детайли и машинни компоненти да се почистват
от стари масла и смазки обикновено
с цел ремонтиране на детайла или
провеждането на точни измервания
- (например преди микроскопска проверка за пукнатини). И не на последно място, в завършващите фази на
производството чистотата на
повърхностите се явява основен показател при оценка на качеството
на детайлите.

Изисквания към
обезмасляващите течности
За много ръководители на сервизни, производствени или ремонтни
звена намирането на подходящото
средство за почистване е истинско
предизвикателство, защото целият
процес на почистване обхваща не
само третирането на повърхностите, а и правилното боравене и съхранението на всички материали, раз-
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твори и образуваните от тях продукти и отпадъци. Освен ефективността на почистване, обезмасляващите течности трябва да бъдат щадящи към повърхностите и да не причиняват корозия на метала. Допълнително съществуват редица изисквания за безопасността на работното място, рестрикции за изливане на
химикали в обратните води и други
критерии за опазване на околна среда.
При избора на подходяща технология е добре да се вземат предвид
следните фактори:
l материалът, от който е направен
компонентът, който се почиства –
например метални части или детайли в производството; части от превозни средства или оборудване; пластмаси, фибростъкло, отпечатани
платки и т. н.;
l видът на замърсяванията, които е
необходимо да бъдат отстранени често това са смазки, масла и др., а
понякога отлагания от въглерод,
стопилка, катрани, нежелана боя или
лепила,смоли, кал и др.;
l изискванията на следващите операции върху детайла;
l изискванията за съхранение на изходните суровини и остатъчните
продукти.

Същност на студеното
обезмасляване
Една от най-разпространените
техники е индустриалното почистване със студен обезмаслител в
т. нар. студени системи. В тези
системи се използват студени, а не

кипящи разтворители. Същността
на "студеното обезмасляване" е процесът да се извършва без загряване
на разтворителите с цел да се спести енергия и ресурси, постигайки
желания резултат по-бързо, икономично и ефективно. Този тип системи обикновено се състоят от работна установка или покрит контейнер,
в който предметите могат да се
почистват ръчно или полуавтоматично (например с изчеткване или
забърсване) с помощта на подходящ
накрайник, както и да се пръскат с
разтворител или да се накисват в
него. Методът е предпочитан при
почистване на компоненти с различна форма, тегло или материал, както и когато се налага честа смяна
на операции или при ограничено про-
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инструменти, материали

Фиг. 1. Принцип на действие на обезмаслителите. Почистващата течност прониква до най-малките пори на метала, обхваща частиците и замърсяванията и ги
отделя от повърхността.

странство. Към момента това е
един от най-ефективните методи,
стига да се подбере правилната почистваща течност, която да се вложи в системата.

Характеристики на
студените обезмаслители
Разнообразието от студени обезмаслители е голямо. С оглед избирането на подходящата за целта течност е добре да се имат предвид
основните характеристики на този
тип препарати:
Точка на възпламеняване (Flash
point). Сред предлагания спектър от
студени обезмаслители има такива
с много висока (>100 °C) или много
ниска (< 45 °C) точка на възпламеняване. Колкото по-висока е точката
на възпламеняване, толкова по-ниска
е вероятността от пламване на
течността. Добре е да се има предвид отбелязаната от производителя точка на възпламеняване и да се
обърне внимание на използваната
температурна скала (Целзий, Фаренхайт).
Токсичност. Необходимо е препаратите да бъдат придружени със
съответния лист с данни за безопасност MSDS (Material Safety Data
Sheet). Препоръчително е преди да се
пристъпи към избора на конкретен
препарат, да се обърне внимание на
посочените степени на експозиция
на веществото или сместа, както и
на кодовете и класификациите на
веществото, и дали те са позволени за влагане в съответното производство. Много от веществата,
въпреки,че все още присъстват на
пазара, са забранени за употреба.
Добре е да се вземат предвид и особеностите на помещението, в което ще се извършва процесът, дали
то е проветриво, каква е работна-
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та температурата и дали е необходима аспирация. В листа с данните
за безопасност производителят
указва какви лични предпазни средства следва да бъдат използвани,
както и какви мерки да бъдат взети
в случай на контакт на веществото с кожата или очите.
Мирис. Един от най-пренебрегваните фактори при избора на почистваща химия е мирисът на разтворителя. Често разтворителите
имат силен, натрапчив и характерен
мирис, който е причина за оплаквания от страна на работниците и за
неприятни странични ефекти като
световъртеж. Ако помещението, в
което се работи, е с ограничено пространство, е важно да бъде избрана
течност с възможно най-слаб мирис.
Степен на изпарение. Степента
на изпарение също е необходимо да
бъде взета под внимание в процеса
на почистване. Има различни таблици, сравняващи нивото на изпарение
на различните обезмаслители и разтворители. Производителите също
обозначават степента на изпарение
върху етикета. Колкото по-бързо се
изпарява препаратът, толкова побърз е и почистващият ефект и по
този начин не се налагат допълнителни процедури по сушене. Бързото
изпарение обаче налага специфични
начини на съхранение и разходът на
течност е по-голям. По-бавно изпаряващите се продукти, от друга страна, имат функцията да осигурят временна защита от корозия и вредни
влияния, в случай че се налага да се
изчака със следващата обработка на
детайла и е необходимо той да бъде
съхраняван.
Степен на разтваряне. За мерна
единица се счита разтворителната
способност на каури-бутанол – КВ.
Колкото по висока КВ стойност е
обозначена, толкова по-силно е почистващото действие. Тестването с
малко количество разтворител е
препоръчително, за да се установи
дали дадената течност има желания
почистващ ефект за конкретните
детайли и дали не причинява нежелани реакции с металите.
Добре е също така де се вземе
предвид и себестойността на продуктите. Правилното определяне на
собствените нужди е първата
стъпка при калкулация на разходите
за индустриални обезмасляващи
средства. Също е важно да се пресметне каква е цената на съхраняване или изхвърляне на изразходваната
течност, която в повечето случаи
се счита за опасен отпадък и не може
да бъде изливана в обратни води и

канализация. Изборът на система за
почистване, при която не се позволява прекомерно изтичане или изпарение на препарат, е един от начините да се спестят средства.
Добре е също така предварително да се определят наредбите и регулациите за употреба на индустриални химикали и какви са максималните годишни количества от съответните вещества, които могат да
бъдат използвани.

По-безопасни и по-малко
агресивни
От цялата гама индустриални
химикали студените обезмаслители
се считат за по-безопасни и по-малко агресивни към работника, който
ги прилага, както и към материалите, които се почистват. Органичните студени обезмаслители, в състава на които липсва вода, са изключително щадящи към металите и не
причиняват корозия. Вече се предлагат и напълно рециклиращи се обезмаслители, които не попадат в околната среда и наред с високата си
ефективност, са икономични и сравнително изгодни. Но освен съставът
и свойствата на разтворителя, е
важно уредите или системите, в
които ще бъдат влагани обезмаслителите, да са конструирани съгласно съответните техническите норми. Удачно е да се провери дали самият материал на ваната или контейнера, в който става почистването,
са устойчиви на разтварящата мощ
на препарат. Добре конструираните
уреди спестяват разход на разтвор,
не позволяват прекомерно изпарение,
освен това са ергономични и с подходяща товароносимост при почистване на особено обемни части –
например цилиндрови глави, мотори,
помпи и др. Предлагат се и уреди за
тесни пространства с работна
повърхност, съобразена с условията.
Правилната оценка на всички аспекти на приложение е от най-голямо значение при намирането на ефективно решение, което само по себе
си води до спестяване на разходи и
производствени ресурси.

май 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Прав шлайф USG 9-R на SUHNER
Новият бавно оборотен прав шлайф на SUHNER не
само допълва гамата от надеждни прави шлайфове с Гдвигател, но и много добре пасва между другите два прави шлайфа - USC 9R - бавно оборотен с малка мощност
и силния мощен USK 6-R.

фа USG 9-R много подходящ за работа и при ниски обороти и постига много добра режеща способност. Резултатът е един голям, оптимално използваем обхват на
оборотите - от 3 800 до 8 300 min-1.
Константно - силовата електроника гарантира сигурна и защитена работа.
Електрониката е монтирана с ергономичен 2-ходов
предпазен превключвател и с това изпълнява всички
изисквания на новите правила за техника на безопасност при работа.

USG 9-R

Строеж на двигателя и вентилация
Правият шлайф USG 9-R се задвижва от стабилен
двигател с мощност на работа 1050 W. Ефективнотo
вентилиране на въздуха в комбинация със силният мотор поставени в една компактна и стабилна форма при
ниски температури го правят уникален на пазара. И
всичко това в съчетание с изключително дългия живот
на експлоатация на инструмента. Посредством отворите за вентилация на капака на машината се засмуква свеж въздух. Ребрата разположени зад шлицовете
предпазват двигателя от една страна от постъпването на прахови частици и от друга, благодарение на тяхното разположение, се получава турболенция, което води до равномерно обдухване и охлаждане на двигателя.
Като резултат се получава едновременно охлаждане на
статора и вентилаторните ребра. Отвеждането на
загрятия въздух се осъществява напречно под 45о през
четири отвора, намиращи се между корпуса на двигателя и предната част на машината. Това става възможно благодарение на радиалния вентилатор монтиран отпред на ротора. Специалното извеждане на въздуха има много предимства като: няма обдухване в лицето на работника, няма струя директно напред към
ръката на обслужващия машината или директно към
инструмента. Предницата не е съставна част от вентилатора за охлаждане и това й позволява оптимално
да работи по предназначение. За да се отстрани вредата от попадането на частици по намотките в машината и вентилатора е поставена допълнителна твърда изолация.

Дигитална електроника за
регулиране
Регулирането на оборотите на двигателя става посредсвом цифрова константно-силова мощностна електроника и поддържа оборотите постоянни дори и при
високо натоварване. Регулатор, монтиран отзад, позволява регулиране на оборотите в голям доапазон.Заедно с доброто охлаждане, мощният мотор прави шлай-
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USG 9-R

USK 6-R

USC 9R

Предна част
Този мощен инструмент за шлайфане убеждава в своите предимства и посредством ергономична форма. Със
своята удължена форма достига до трудно достъпни
места за работа. Специфично оформената гумирана
част за захващане на предницата предпазва работещия
от вибрации и прави USG 9-R много удобна при работа.
За намаляване на оборотите за работа е монтирана
планетарна предавка зад вала на ротора. Компактната форма помага на центрирането, а стеснената предна част и плавният безшумен ход са доказателство за
едно високо качество на комбинацията от добро нормирано задвижване и дълъг живот на използване и работа на инструмента.

Suhner България ЕООД
4003 Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 147, тел.: +359 32 333 222
факс: +359 32 941 224, e-mail: info.bg@suhner.com, www.suhner.bg
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Антимикробна мед
от София Мед в
Токуда болница София
Н

а 18 април т. г. Токуда болница
София откри нов изолатор в отделение по анестезиология и интензивно
лечение, изцяло оборудван с продукти от антимикробна мед. Производител на лентите и шините от антимикробна мед, от които са изработени различните продукти в изолатора - дръжките на вратите, закачалките за медицинските принадлежности и банки, дръжките на шкафовете и леглото, както и плотовете, е металургичното предприятие
София Мед. Крайните продукти са изработени от българската фирма
Codkey Technologies.
"Реализацията на проекта от самото начало на обсъждането му до
откриването му ни отне около една
година", споделя Петрос Дацис,
търговски директор на София Мед.
"Изолаторът представлява индивидуална стая в отделението, където пациентите биват настанявани
след тежки операции и трансплантации. Антимикробните медни сплави
"убиват" бактериите по естествен
път, като с това допринасят за намаляване на болничните инфекции,
което води до по-бързо възстановяване на пациентите и по-малко разходи за тяхното лечение", допълва
той.

Предимства на
антимикробната мед
"Доказано е, че антимикробната
мед, със своя широк спектър на ефикасност, убива патогенните микроби в лабораторна и клинична среда,
като значително намалява замърсяването", разказва г-н Дацис. "Антимикробната мед е единственият материал за допирни повърхности, който има данни за ефикасност, независимо верифицирани чрез регистрация
в Агенцията за защита на околната
среда на САЩ (EPA), която подкрепя
твърдението, че за период от два
часа антимикробната мед убива повече от 99.9% от бактериите, които причиняват инфекциите, свърза-

132

ни със здравето. (Тестваните организми са MRSA, Staphylococcus aureus,
Enterobacter aerogenes, Pseudomonas
aeruginosa, E. coli O157:H7 и Ванкомицин-резистентни Enterococcus
faecali.)
Антимикробната мед е една
съвсем нова категория материали.
Това са готови и полуготови продукти, произведени в съответствие с
широк набор от строги изисквания,
които притежават антимикробна
ефикасност", допълва той.
Търговският директор на компанията разказва, че София Мед е получила одобрение от Гръцкия институт
за развитие на медта за използването на марката "Антимикробна Мед
Cu+", в качеството си на производител на антимикробна мед и сплави,
както и на полуготови продукти, от
които се изработват крайни продукти, които в ежедневието биват
допирани многократно, например
дръжки, закачалки, плотове.
"Сред предимствата на антимикробната мед е фактът, че непрекъснато убива микробите. Ефикасността й като антимикробно средство
е научно доказана – тя е много поефективна от покритията със
съдържание на сребро. Антимикробната мед е единственият твърд

антимикробен материал, одобрен от
Агенцията за Защита на околната
Среда на САЩ (EPA). Освен това никога не се износва, гарантира непрекъснато продължаващо антимикробно действие, остава ефективна
дори и след повторно мокра и суха
абразия и повторно замърсяване. Естественото окисляване не влошава
ефикасността. Не на последно място, антимикробната мед е безопасна за употреба и е напълно рециклируема", изтъква преките ползи на
продукта той.

Сфери на приложение
Гамата продукти от мед и медни
сплави на София Мед - листове, ленти, и рулони с марката CU+, притежава антимикробната ефикасност,
необходима за приложението им в:
училища и обществени сгради; медицинския сектор и здравеопазването;
обществения транспорт и съоръжения за масов превоз; спортни съоръжения и предмети; отопление, вентилация и климатизация.
"Това е първият такъв цялостен
проект в България. Планираме и други не само в сферата на здравеопазването, но и в други сектори от
обществено значение", заявява в заключение Петрос Дацис.
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7 öâåòåí äèñïëåé TFT LCD
panel - KWH070KQ13-F02

Îñíîâíè õàðàêòåðèñòèêè:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò: 800(RGB) x 480 òî÷êè;
Èíòåðôåéñ: Digital TTL;
Çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå: VCC min+3.1V max+3.5V;
Úãúë íà âèæäàíå: 6 Oclock;
Ðàçìåðè íà ìîäóëà: øèðèíà 165 mm, âèñî÷èíà 104 mm, äåáåëèíà 7 mm;
Ðàçìåðè íà èçîáðàæåíèåòî: øèðèíà 152.4mm, âèñî÷èíà 91.44mm;
Ðàçìåðè íà òî÷êàòà: øèðèíà 0.0635 mm, âèñî÷èíà 0.1905 mm;
Ïîäñâåòêà: ñâåòîäèîäíà, áÿëà ñâåòëèíà, 5 áðîÿ äèîäè;
×óâñòâèòåëåí íà äîïèð ïàíåë: äà;
Òåãëî: 165 ãðàìà;
Ñúåäèíèòåë: FH19SC-40S-0.5SH (Hirose) 40pin x 05 mm.

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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