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SMC Corporation инвестира в България
Японският производител на пневматична техника SMC Corporation инвестира в България чрез закупуването на терен от 180 000 кв. м. Инвестицията е направената чрез дъщерното дружество на концерна в България –
SMC Industrial Automation Bulgaria. Теренът се намира в индустриална зона
„Марица“, част от обединението „Тракия икономическа зона“. Продавачи на
парцела са две строителни фирми - италианската „Ферети холдинг“ и българската „Сиенит холдинг“ чрез дружеството си „Сифер“. Смесената компания
притежава общо 655 декара в „Марица“. Строителната „Сиенит“ е основател на индустриалната зона в Радиново преди повече от 10 години.
На пазара в България SMC Industrial Automation Bulgaria присъства вече над
10 години. Компанията предлага широка гама пневматични изделия и устройства за автоматизация, електрически задвижвания, електропневматични позиционери, програмируеми контролери и контролно-измервателни прибори. Представителството е разположено на територията на Бизнес парк
София и поддържа складова база с над 2000 артикула.

Мобилното продуктово шоу на RITTAL пристига у нас през април
От 1 до 9 април т. г. мобилното продуктово шоу на Rittal ще посети
отново България, съобщиха от компанията. „Инициативата се провежда за
трета поредна година и има за цел да покаже многообразието от конструкции и комплексни решения, представени в атрактивен демонстрационен
камион. В него ще могат да бъдат видени мостри на всички продуктови
групи, предлагани от Rittal в областта на индустрията и IT сектора - стенни
и стоящи табла, шкафове и конструкции за вграждане на апаратура; командни панели и конзолни пултове; шинни системи и решения за компактен
монтаж и свързване на различен вид апаратура в таблата; решения за климатизация и осигуряване на оптимална работна среда; ИТ конструкции за
различни приложения; специализирана климатизация и захранване на сървърни
системи; мониторинг и контрол. Посетителите ще могат да получат и
професионална консултация от квалифицирани представители на Rittal“, заявиха от компанията.

Socomec е удостоена с наградата на Frost & Sullivan "Компания на 2014 г."
Френската компанията Socomec, водещ производител на непрекъсваеми
токозахранващи устройства (UPS), получи призa „Компания на годината
2014“ от световния лидер в областта на глобалните пазарни, технологични и икономически проучвания и анализи Frost & Sullivan – Ню Йорк, съобщиха
за сп. Инженеринг ревю от фирма DTS - Цифрови Преносни Системи. Наградата се връчва за реализираната амбициозна стратегия за развитие и растеж от страна на Socomec през 2014 г., както и за отличните й постижения в областта на иновативните UPS технологии, максимално адаптирани
към изискванията на пазара.
„ Тази най-престижна награда, присъдена ни от Frost & Sullivan, е доказателство за нашата иновативна устременост и отдаденост към нуждите
на клиентите ни“, заяви Денис Сале, маркетинг директор на компанията.
„ Един от показателите, които експертите на Frost & Sullivan са отчели
при взимане на решението, е била професионалната и високоефективна
работа на дистрибуторите на Socomec в различните региони на света,
включително и в България, както и репутацията на компанията като независим и доказан производител на качествени продукти и услуги“, коментираха още от DTS - Цифрови Преносни Системи.

Schrack Technik представи нов софтуер за електропроектиране
Schrack Technik представи безплатен софтуерен инструмент за проектиране на електрически инсталации, телекомуникации, осветление и автоматизация Schrack CAD Live. Той дава възможност за генериране на спецификации на електрически инсталации и табла, структурни кабелни системи,
за онлайн преглед на каталози и чертежи, както и за наличност и поръчка на
продуктите. Софтуерът предлага директна връзка с онлайн магазина на
компанията, като всеки генериран проект може автоматично да бъде прехвърлен за остойностяване или поръчка през интернет.
„Schrack CAD Live е предназначен за проектанти и изпълнители на електрически инсталации, производители на електрически табла, проектанти на
телекомуникационни съоръжения, за автоматизация на електропроектирането, оценка на електрически инсталации и др. Новият софтуерен продукт
на Schrack Technik е съвместим с AutoCAD (версии 2006-2015), както и с
Bricscad (версии 9-15) и чрез директната му връзка със сайта и онлайн магазина на Schrack Technik, можете за получите всички спецификации и документация относно търсените продукти“, допълниха от компанията.
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Cree избра DC-DC преобразуватели на Mornsun за новия си MOSFET
развоен комплект
Cree избра DC-DC преобразувателите G1212S-2W на Mornsun за своето
последно поколение SiC MOSFET и Шотки развоен комплект KIT8020-CRD8FF1217-1, съобщиха за Инженеринг ревю от фирма Футурел, официален
дистрибутор на Mornsun Power за България.
„G1212S-2W е 2-ватов прибор с регулиран изход, 6 kV изолация, с ефективност до 85% и работен обхват от -40 °C до 105 °C, като характеристиките му при пълно натоварване се запазват до 85 °C. DC-DC преобразувателите са идеално предназначени за IGBT драйвери“, допълниха от Футурел. Според Cree новите SiC MOSFET решения могат да заменят конвенционалните IGBT при 6 пъти по-ниски загуби. С новия SiC развоен комплект на
Cree могат да се прототипират топологии за конвертиране на електроенергия до 25 kW.

Нов технически комитет ще разработва стандарти за 3D принтиране
CEN обяви създаването на нов технически комитет CEN/TC 438 Additive
manufacturing (AM), който ще разработи серия от стандартизационни документи в областта на материалодобавното производство – технологията,
известна и като „3D принтиране“, съобщиха от Българския институт за
стандартизация (БИС). Стандартите ще определят изискванията по отношение на отделните процеси на това производство, въпросите за опазване
на околната среда, процедури за изпитване, параметри, свързани с качеството, както и създаване на терминологични стандарти в областта.
Новият технически комитет ще засили връзката между европейските
изследователски програми в областта на материалодобавното производство и стандартизацията, както и да осигури прозрачност и яснота на
европейската стандартизация в областта на материалодобавното производство.

WIFI BULGARIA организира обучение за Сертифициран европейски
На 23 април т. г. стартира сертифициращо обучение "Европейски Енергиенергиен мениджър
ен Мениджър", организирано от WIFI BULGARIA. „Това е първата и единствена международна сертифицираща програма в България в областта на енергийната ефективност и мениджмънт, разработена по проект EUREM
(European Energy Manager) и съфинансирана по програма "Интелигентна енергия Европа" на Европейския съюз (ЕС). Обучението за Европейски Енергиен
Мениджър, унифицирано по стандарт на програмата EUREM, се прилага успешно в 13 европейски страни и 29 държави в световен мащаб. Ключово
предимство на обучението е възможността всеки успешно завършил програмата участник да получи международен сертификат, който поради широкото разпространение на програмата се признава в Европа, Южна Америка, Африка и Азия“, заявиха организаторите.
„Обучението за Сертифициран европейски енергиен мениджър съчетава
австрийски и немски практики и ноу-хау в сферата на енергийната ефективност. Обхваща 3 основни аспекта по темата: ефективни енергийни технологии, оперативно управление на енергията и енергиен мениджмънт, и повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия. Заявка
за участие можете да направите с попълване на регистрационна форма, която ще намерите на сайта на организаторите или на сайта на програмата
"Европейски Енергиен Мениджър "EUREM", допълниха от WIFI BULGARIA.
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Фирма Галика разшири продуктовата си гама
От края на миналата година фирма Галика предлага на нашия пазар продукти на нови два производителя, част от индустриалната група HERKULES
– WaldrichSiegen и UNION Werkzeugmaschinen Chemnitz, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията.
"WaldrichSiegen е водещ световен доставчик на портални фрези, хоризонтални и вертикални стругове, валошлифовъчни машини за високопрецизна
обработка на голямогабаритни детайли и др. Компанията е един от найстарите производители на инструменти в Европа, с над 160-годишен опит
в областта. UNION Werkzeugmaschinen Chemnitz е немски производител на
хоризонтални пробивни и фрезови машини тип "борверк". И двете фирми са
предпочитан доставчик във всички области, които изискват прецизност и
производителност като решаващи критерии при обработването на сложни продукти", допълниха от Галика.

Flowserve придобива SIHI Group
Flowserve обяви, че придобива концерна SIHI Group, специализиран в производството на индустриални помпи, вакуумни системи и свързаните с тях
услуги. SIHI е утвърден производител на помпи, компресори и комплектни
инсталации по задание на клиента за широк кръг от индустрии.
Основаната още през 1790 г. Flowserve Corporation е един от водещите
световни доставчици на продукти за пренос и контрол на течности, както
и свързаните с това услуги. Компанията развива дейност в повече от 55
страни, произвежда индустриални и специализирани помпи, уплътнения и
арматура и предлага набор от услуги, свързани с управление на флуидите.
„С придобиването на SIHI, създадена през 1920 г., Flowserve добавя в програмата си стабилен бизнес със силна търговска марка, водещи в индустрията продукти, модерно оборудване и утвърдена клиентска база. Ние сме
особено доволни, че г-н Ерих Мордиек, президент на SIHI, заедно с неговия
управленски екип, ще продължи да работи при нас и става част от Flowserve“,
сподели Боб Хендрикс, президент индустриални продукти във Flowserve.

GE с ръст на LED бизнеса през 2014 г.
Ръст на бизнеса със светодиодно осветление отчита GE през 2014 г.
Финансовите резултати на дружеството за изминалата година показват
ръст на приходите от направлението за електроуреди и осветление с общо
5%. Печалбата от това бизнес направление се увеличава с 32% на годишна
база и достига 431 млн. щатски долара. Приходите от бизнеса с осветление са намалели с 1% през 2014 г., но тези от LED осветление са се увеличили със 72%. Приходите от традиционно осветление са с 15% по-малко в
сравнение с предходната година. „Доволни сме от резултатите през 2014
г. Отговорихме на своя стремеж да увеличим печалбата на индустриалния
сегмент с 10%, а органичния ръст - със 7%“, коментира Джеф Имелт, председател и главен изпълнителен директор на GE. В момента приходите от
светодиодно осветление съставляват 27% от общите приходи на бизнеса
с осветление на GE в сравнение с 16% през 2013 г.
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Евромаркет Компресорс отпразнува 15 години от своето основаване
На 25 януари т. г. Евромаркет Компресорс, част от Евромаркет Груп,
отпразнува 15 години от своето основаване, съобщиха от компанията.
През 2000 г. дружеството стартира дейността си на българския пазар
с името Compressors International, а след пет години то се преименува на
Евромаркет Компресорс.
През тези години дружеството работи със световноизвестни и доказали
се фирми и е официален представител на: световния производител на винтови компресори Gardner Denver; лидера в производството на дизелови генератори FG Wilson; италианския иноватор в инженеринга и производството на
висококачествено индустриално оборудване за охлаждане на вода Evapco, както и на още утвърдени партньори, сред които: италианският производител
на широката гама чилъри MTA, производителят с над 100-годишен опит в
бутални компресори с високо налягане до 420 atm Sauer & Sohn, Германия;
водача при азот генераторите INMATEC Gas Technologies, Германия.
От началото на 2015 г. Евромаркет Компресорс е изключителен представител на италианския производител на въздуходувки, безмаслени винтови компресори за ниско налягане, вакуумпомпи и центробежни помпи Robuschi.
„За тези 15 години Евромаркет Компресорс се превърна в абсолютния лидер
в бранша, символ на професионалните, безупречните и компетентни услуги в
областта на доставката и сервизирането на винтови компресори, дизел
генератори, водоохладителни кули, чилъри и др. Евромаркет Компресорс е
дружество, фокусирано в желанието си за постоянно развитие, обогатяване
на продуктовото портфолио и предоставяне на висококачествени, високоефективни и енергоспестяващи решения на своите клиенти. Доказателство
за успеха на Евромаркет Компресорс през тези години са: над 7200 доволни
клиенти на компанията; над 2100 продадени винтови компресори и инсталации с обща мощност над 56 000 kW и над 1000 продадени дизелови генератори с резервирана мощност 120 000 kVA“, споделиха от компанията.

ТЕЦ Марица изток 2 и Тошиба отбелязаха завършването на мащабен
проект
На 19 февруари т.г. ТЕЦ Марица изток 2 и Тошиба отбелязаха успешното
завършване на проекта „Увеличаване на мощността на турбини за блок V и
блок VII“, съобщиха от електроцентралата. Сред присъстващите на церемонията бяха посланикът на Япония в Република България Н. Пр. Такаши Коидзуми, старши вицепрезидентът на „Топлоенергийни и водноенергийни системи и услуги“ – „Тошиба“ Йошихиро Абуратани и заместник-министърът
на енергетиката Николай Николов. Основната част от новото оборудване
на турбогенераторите е произведено от японската компания. В резултат
на реализирания проект мощността на блоковете е увеличена от 210 MW
на 232 MW, а експлоатационният живот на съоръженията е удължен с 20
години. Рехабилитацията на двата енергоблока е част от цялостното намерение на дружеството да се унифицират всички парни турбини на блокове от V до VIII с цел намаляване на производствените разходи за поддръжка,
ремонт и резервни части.
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Rutronik и ROHM разшириха споразумението си за дистрибуция
Rutronik Elektronische Bauelemente разшири европейския си договор с ROHM
Semiconductor чрез споразумение за дистрибуция на пълното портфолио на
ROHM в цял свят. Rutronik предлага продуктите на ROHM от 1999 г., като
през последните години отчита двуцифрен ръст. За втори път поред през
2014 г. Rutronik получи от ROHM наградата за европейски дистрибутор на
годината. Основните предложения в портфолиото на ROHM са силови електронни компоненти като SiC диоди и SiC MOSFET транзистори, ИС за управление на захранването, драйверни ИС за ел. задвижвания и светодиоди, дискретни и пасивни компоненти, ИС с общо предназначение, аудио и видео ИС,
както и сензори за широк кръг от приложения. „Удовлетворени сме от разширяването на успешното ни сътрудничество с ROHM и бизнеса с техните
разнообразни и най-съвременни продукти. Те не само се вписват перфектно
в нашето портфолио, но отговарят и на повишаващите се изисквания на
съвременния пазар по отношение на енергийната ефективност и производителността“, сподели Томас Рудел, главен изпълнителен директор на Rutronik.

Microchip представи нови мощни MOSFET драйвери
Microchip пусна на пазара нови мощни MOSFET драйвери, които се отличават с компактни размери и повишена ефективност, съобщиха от компанията. Характерно за новата продуктова фамилия е, че ниските входни нива
на драйверите ги правят съвместими с нисковолтови PIC микроконтролери
и dsPIC цифрови сигнални контролери. Това дава възможност на клиентите
да създават приложения за микроконтролери с напрежение под 2 V, като
използват MOSFET драйвера за усилване на изходните сигнали до 18 V и по
този начин намаляват електрическите загуби в контролера и минимизират
загубите от проводимост.
Първите два модела от фамилията MCP14A005X и MCP14A015X използват изцяло нова архитектура, която осигурява по-голямо бързодействие.
Новите прибори се предлагат в SOT-23 и 2x2 mm DFN корпуси, което ги
прави едни от най-малките MOSFET драйвери на пазара в момента.

IBS Scherer обнови своя продуктов каталог
Водени от мотото "Снимките казват повече от 1000 думи" и навреме за
участието си на MachTech&InnoTech 2015 IBS Scherer обнови своя продуктов
каталог, съобщиха от компанията. „Резултатът е едно ясно представяне, с
опростено оформление и структура. Акцентът за 2015 г. е поставен на
новите автоматични машини за миене на части, както и на съпътстващите
ги препарати на водна основа. Мощните и ефективни модели WA са изключително подходящи за сервизи и производства с по-голям капацитет на почистване, чиито детайли са по-трудни за обезмасляване и изискват резултати
с високо качество. Към тях се предлагат съответните концентрати за разреждане с вода, които в зависимост от необходимостта могат да изграждат антикорозионна защита върху детайлите“, заявиха от IBS Scherer.
„В новия каталог на IBS лесно могат да бъдат намерени и всички добре
познати уреди за ръчно обезмасляване, както и любимите технически спрейове. През 2015 г. IBS Scherer отбелязва 10 години от своето стъпване на
българския пазар. По случай своя юбилей компанията подготвя редица акции,
промоции и специални ценови отстъпки за своите настоящи и бъдещи клиенти“, допълниха от представителството.

Девня Цимент получи наградата “Инвеститор на годината”
Девня Цимент бе удостоена с отличието „Инвеститор на годината“ на
Българската агенция за инвестиции. Компанията получи наградата за проекта реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода. Проектът ще доведе до цялостно подобряване на
енергийната ефективност и значително намаление на консумацията на изкопаеми горива и вода; осезаемо намаление на CO2, SO2 и други емисии на газове
и прах; нулево генериране на отпадъци. Новата инсталация ще има възможност да използва алтернативни горива, включително модифицирани като RDFRefuse Derived Fuel и биомаса. Инвестицията е на стойност 114 млн. лв. за
годината, а общо е 325 млн. лв. Освен Девня Цимент отличия получиха и Си
Ен Си Текстайлс в категория „Успешен стартъп“, Теклас-България в категория
„Инвестиция в иновативен бизнес“, Булфарма за „Инвестиция в разширяване
на пазарен дял“, Аурубис България - „Инвестиция в опазване на околната среда“.
За най-мащабно разширение на бизнеса бе отличена Лукойл Нефтохим
Бургас. В категория „Инвестиция в сливане, придобиване“ награда получи
придобиването на Телерик, който вече е част от Прогрес. Язаки България
получи награда за „Инвестиция в човешки капитал“, а инвеститор на зелено
№1 е Behr Hella Thermocontrol.
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Откриха нова инсталация за производство на сяра в ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас
Първият технологичен обект от новия Комплекс за дълбочинна преработка на нефта в "Лукойл Нефтохим Бургас" беше официално открит на 29
януари т. г. от министъра на икономиката Божидар Лукарски. Новата инсталация е предназначена за преработване на сероводорода, получаван в резултат на термокаталитичните процеси по облагородяване на нефтените
фракции както от новите инсталации на въвеждания в експлоатация Комплекс по преработка на тежки остатъци, така и от действащите обекти на
предприятието.
„Вложените в тази инсталация 71 млн. долара са отлично начало на инвестиционната година в България, заяви министър Лукарски и подчерта, че
инвестицията от 1.5 млрд. долара, която ЛУКОЙЛ осъществява в рафинерията, е най-голямото частно вложение у нас. Той приветства решението на
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас да изведе от експлоатация старите производствени мощности, строени през 60-те години на миналия век, и отбеляза,
че замяната им с технологии за преработка от последно поколение ще допринесе не само за повишаване на качеството и ефективността на производството, но и ще приведе същото в съответствие с най-високите екологични стандарти в европейската нефтопреработвателна индустрия.

BASF откри нов европейски производствен център
От месец януари т. г. функционира новият специализиран център за подови настилки и хидроизолационни системи на BASF в немския град Олденбург,
съобщиха от търговското представителство у нас. Производството на
продуктите на бранда Master Builders Solutions вече се реализира в швейцарския град Шафхаузен.
„Нашият нов център подчертава ангажимента ни към устойчиво, дългосрочно разрастване на сегментите за подови настилки и хидроизолационни
системи. В допълнение, ние засилваме позицията си на надежден, иновативен партньор за нашите клиенти и им осигуряваме подкрепа чрез индивидуални решения,“ заяви Филип Клей, старши вицепрезидент на Европейското
бизнес подразделение за производствени химикали.
„Преместването на производственото оборудване от Шафхаузен в Олденбург протече на два етапа, за да се минимизира негативното влияние
върху производствените дейности. Компанията инвестира в логистика,
съоръжения, производствено оборудване, проучване и развитие. Допълнителното въвеждане на тониращи главини (машини за оцветяване на подовите
настилки) в Европа повишава гъвкавостта, доближава ефикасността на
доставките до клиента и значително подобрява професионалното обслужване“, допълниха от компанията.

IPO Lifts представи своята линия мотокари на LogiMAT 2015
Българският производител на мотокари IPO Lifts взе традиционно участие на изложението за интралогистика LogiMAT 2015 от 10 до 12 февруари т. г. в Щутгарт, Германия, съобщиха от компанията. „Основен акцент
в представянето на IPO Lifts тази година бяха линията високопроходими
мотокари 4х4. Посетителите на изложението имаха възможността да
разгледат изложената машина, да тестват сами някои от функциите й,
да разгледат компонентите под капака на съоръжението, както и да изпробват шофьорската кабина“, заявиха от ИПО.
„Огромен интерес предизвика авторския дизайн на мотокарите IPO Lifts
и високото качество на вградените компоненти, осигуряващи тяхната
ефективност и надеждност – Cummins и Perkins двигатели, Dana, Graziano
и др. Също така интересно за посетителите бе да научат за възможността за производство на изцяло адаптирани мотокари към изискванията
на клиента, което отличава значително производителя от конкуренцията.
Експонат на щанда на българския производител беше и 7-тонният мотокар от серията високопроходими. Машината е с два задвижващи управляеми моста и със специално предназначение за работа на тежки и
труднопроходими терени. 7-тонната машина е специално разработена
за тежки и труднодостъпни терени, подходящи за работа в мини, за
дърводобив, селско стопанство, пустинни местности и други“, допълниха от IPO Lifts.
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"Мини Марица-изток"
са гарант за
стабилността на
енергийната система
инж. Андон Андонов, изпълнителен директор на
„Мини Марица-изток“ ЕАД, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Андонов, бихте ли
се представили пред аудиторията на списанието?
През 1980 г. завърших ВМЕИ – Варна, специалност „Електроенергетика“. През годините съм повишавал квалификацията си и съм придобивал нови
умения в Стопанска академия „Д. А.
Ценов“ – Свищов, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет – София и Института за стимулиране на Австрийската стопанска камара. В дружеството започнах работа веднага след
като завърших висшето си образование като ел. лаборант. През последните 30 години бях ръководител отдел
на „Електроснабдителен район Марица Изток“. През 2013 г. бях избран за
народен представител от област
Стара Загора. В качеството си на
такъв и въз основа на професионалните ми опит и компетенция бях член
на комисията по Енергетика и подкомисията за наблюдение дейността на
ДКЕВР.
От 5 години съм член на УС на Научно-техническите съюзи на енергетиците – София, а от 2013 г. - ключов
експерт по технологии и стандарти
за електронно обучение към Технически университет – София.
С какви трудности и отговорности е свързан постът изпълнителен директор на „Мини
Марица-изток“ ЕАД. Кои от
придобитите в рамките на
професионалния Ви опит умения и качества считате за найключови за новата длъжност?
В „Мини Марица-изток“ ЕАД работят повече от 7000 човека. Разработваме територия от над 240 кв. км, от
която добиваме и подаваме основната суровина за производство на над
40% от електроенергията на България
– източномаришките лигнитни въглища. Имах смелостта да поема управлението в един от най-тежките моменти от 60-годишното развитие на

24

дружеството. Решението ми се основаваше най-вече на дългогодишната
ми професионална реализация, свързана изцяло с „Мини Марица-изток“. Бил
съм част от разработването на комплекса, участвал съм активно в екипите по изграждане на тежкото минно
оборудване, по въвеждането на найновите технологични системи и по автоматизиране на редица дейности за
планиране, производство и контрол и
се гордея с това. Познавам процесите
и хората, които работят тук.
Кои са най-сериозните предизвикателства пред дружеството към момента? На каква
стратегия ще заложите за
преодоляването им?
Най-голямото предизвикателство е
липсата на постъпления. За да работи една компания за открит въгледобив са необходими инвестиции за няколко години напред. Технологичното
развитие на откривните работи е
свързано с отчуждаването на имоти,
със състоянието на наличната минна
механизация и нейните параметри, с
необходимите резервни заходки, с параметрите на откривните стъпала,
с постигането на максималните коефициенти на устойчивост и надеждната работа на гуменолентовите
транспортьори. Към днешна дата вземанията на дружеството надхвърлят
270 млн. лева, което няма как да не се
отрази на производствения процес.
Каква е концепцията Ви за управление на предприятието в
дългосрочен план?
Неведнъж сме доказвали, че „Мини
Марица-изток“ е основен гарант за
стабилността на енергийната система в страната. За съжаление се оказва, че сме първи в производствената
верига и последни по веригата на разплащане. Много важно е колкото е
възможно по-скоро да бъде преразгледана методиката за ценообразуване
на добиваните от нас въглища. Цената, заложена в договорите между

„Мини Марица-изток“ и централите,
на които подаваме суровината, се определяше по специфична методика,
която отразяваше редица икономически фактори. Тази методика не функционира от 2008 г. Важно е пазарните
механизми да заработят и при нас.
В каква посока виждате бъдещото развитие на минната
индустрия в България?
Минната индустрия в световен
мащаб е изправена пред сериозни затруднения. При нас проблемите не са поразлични. Въглищата, добивани от Източномаришкото находище, са крайно необходимо гориво, за да има поносим за гражданите и бизнеса енергиен
микс. За устойчивото развитие на
минната индустрия и особено за
„Мини Марица-изток“ са нужни значителни инвестиции. Необходимо е обновяване на тежкото минно оборудване, на спомагателната механизация, на
съпътстващия основната дейност
автомобилен и машинен парк. Нужно
е и по-всеобхватно автоматизиране
на процесите на управление и контрол с цел по-качествено планиране, оптимизиране и преструктуриране на
разходите. Не по-маловажни са инвестициите в човешкия ресурс за осигуряване на безопасна среда на работа и
въвеждане на утвърдени европейски и
световни практики в областта.
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Внедряваме иновативни
технологии в областта на
взривозащитеното оборудване
Боян Петков, технически директор
на Симатекс, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Петков, от кога
фирма Симатекс е на българския пазар? Какви услуги и технологии предлагате и към кои
индустриални сектори са ориентирани?

Фирма Симатекс е създадена през
2009 г. Реализираме внедряване на
иновативни технологии, механичен и
електромеханичен монтаж, автоматизация и пусково-наладъчна дейност
в редица индустриални области. Сред
тях са: оборудване за налична експлозивна газова среда или експлозивни
прахове; индустриален електрически
обогрев с доказани и нови нагревателни технологии; проектиране на
SCADA системи за контрол и визуализация на индустриални процеси;
инженеринг и класификация на опасните зони съгласно Директива ATEX 94/
9/CE. Предлагаме още проектиране,
инсталация и пуск на системи за дотоксична и довзривна концентрация
на въглеводороди; специфициране на
взривозащитено оборудване за опасни зони съгласно АТЕХ; инспекция, локализиране на дефект и якостен ремонт с композитни материали на
газопроводи под налягане. Индустриалните сектори, към които сме ориентирани, са главно: нефтена и газова индустрия, енергетика и химичен
сектор.
С кои производители с партнирате?

Наши официални партньори са
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Bartec, Германия - водещ производител на висококачествени технологии за индустриална безопасност,
приложими във взривоопасни зони.
Партнираме и на Bernard Controls,
Франция, производител на задвижки,
предлагащ модерни и трайни решения за автоматизация на промишлена арматура. Сред партньорите ни
са още Azzalin, Италия - производството на сферична индустриална
арматура, предавателни кутии, задвижващи механизми и инструменти,
Clock Spring, САЩ - решения за постоянна и ефективна защита на тръбопроводни структури и Heat Group,
Австрия - компоненти, системи и
услуги в областта на добива на нефт
и природен газ.
Пазарът на взривозащитено
оборудване у нас е силно конкурентен. На каква маркетингова стратегия залагате, за да
запазите позициите си?

Разчитаме на доказано качествено оборудване, индивидуална стратегия за всеки проект, директен контакт с крайния клиент и не на последно място - компетенция с реална
преценка за техническите ни
възможности. Симатекс е сертифицирана по следните стандарти: ISO
9001:2008, ISO 14001:2009, BS
OHSAS 18001:2007. Това е доказателство за наличния качествен контрол и модел на работа, който се
стремим да следваме и съответно
да изискваме подобни параметри от
международните ни партньори.
Как се развива този бранш в
България по Ваше мнение? Какви са технологичните тенденции?

Благодарение на доказаните специалисти в сферата на оборудване,
използвано в потенциално експлозивни среди, България е на световно
ниво. Отчита се ръст на качествените изделия с различна степен на
взривозащита, производство на
територията на нашата страна
от сертифицирани по АТЕХ българ-

ски фирми. Технологичните тенденции при взривозащитеното оборудване са насочени главно към усъвършенстването на: мобилни устройства, скенери, компютърни модули
за комуникация и контрол на индустриални процеси, безжична технология за процесна автоматизация и
системи за видеонаблюдение. Иновативни примери са нашите продукти Impact X и Agile X, които представляват смартфон и индустриален 4G таблет, изцяло проектирани
за работа в агресивна взривоопасна среда и сертифицирани съгласно
действащите европейски директиви IECEx и ATEX.
Кои са най-значимите проекти,
реализирани от Симатекс досега? Какво ви предстои оттук
нататък?

През 2011 г. проектирахме и изградихме на територията на рафинерия Инса Ойл стационарна система за непрекъснато измерване и контрол на довзривна концентрация на
въглеводороди и водород в атмосферата и на дотоксична концентрация
на сероводород.
През 2012 г осъществихме проект за цялостно производство и
доставка на лява клапанна кутия за
турбогенератор № 8 в ТЕЦ София.
За международната компания AG Eco
осъществихме проект на взривозащитена саморегулираща се обогревна система на резервоари на действаща инсталация за добив на гориво на територията на България.
През 2013 г. изпълнихме проект за
Булгартрансгаз, при който снабдихме дружеството с очистни бутала,
резервни части и устройства за
определяне местоположението им в
газопровода. През 2014 г. реализирахме обогревен проект с голяма мощност в „Лукойл Нефтохим Бургас“
съвместно с ГСИ Балкани.
Предстои осъществяване на няколко проекта в енергийния сектор,
по които вече сме в процес на работа.

март 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2015

27

интервю

Производството в България
ни позиционира в близост
до ключови пазари
Томаш Ийндра, генерален мениджър
на WITTE Automotive България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Ийндра, бихте ли
представили WITTE Automotive
на нашите читатели? Кои ключови решения ви отличават на
глобалния пазар?

От 1899 г. насам WITTE Automotive
е проводник на иновации и ноу-хау в
разработването и производството
на заключващи системи за автомобилната индустрия. Днес компанията е със силно глобално присъствие
и доставя на всички големи автомобилни производители ключалки, панти, заключващи механизми, дръжки за
врати и други компоненти.
Освен петте производствени
бази в Германия, заводи на WITTE са
разположени из цяла Европа – в Чехия, България, Франция. Глобалното
присъствие на WITTE Automotive се
гарантира от Vehicle Access Systems
Technology Alliance (VAST), от който
компанията ни е част, с локации в
САЩ, Мексико, Бразилия, Китай, Япония и Корея.
Производствената база на
WITTE Automotive България в
Русе оперира от 2014 г. Какви
са специализацията на съоръжението и производственият
му капацитет?

WITTE Automotive България е създадена през 2008 г. Оттогава насам
ни се наложи да вземем много стратегически решения по отношение на
глобалното бъдеще на компанията.
Едно от тях беше да запазим и завършим мащабния проект в България.
През май 2010 г. започнахме производство в наетите площи в Русе,
като за целта внедрихме в съоръжението две машини от фабриката ни
в Чехия. Постепенно разширихме
трансфера на оборудване и продукти в паралел с увеличаване на работ-
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ната сила в Русе.
През есента на 2012 г. WITTE
Automotive взе решение да инвестира в собствен терен с площ 100
хиляди кв. м и в строежа на ново
производствено съоръжение в града.
Към момента се строят административна сграда с площ 3 хил. кв. м,
както и производствено хале, разположено на 11 хил. кв. м., което включва складови пространства и офиси.
Какви съвременни технологии и
оборудване са внедрени в новата база?

Понастоящем старата продукция
е в процес на трансфер към новото
съоръжение. Внедряват се новите
производствени линии и оборудване,
след като успешно преминаха необходимите проверки и одити от
страна на клиентите. От тяхна
страна бяха издадени разрешителни
продуктите им да бъдат произвеждани в новата производствена локация. Все още поддържаме и наетите
площи в Русе и така в града оперират две съоръжения на WITTE
Automotive България с различна продукция и технологични групи.
Новите продукти и линиите за
производството им са разработени
от различни подразделения на WITTE
Automotive по света. Що се отнася
до електрониката, хидравликата и
механиката на машините, използвахме готови модулни технологии на
глобални производители като
Siemens, Festo, Bosch и др.
Какво ви провокира да инвестирате в нови производствени
мощности в Русе и в България
като цяло? Към кои пазари е
насочена продукцията от новото съоръжение?

Трансферът на продукцията и из-

борът на Русе и България като цяло
са резултат от мащабно икономическо и пазарно проучване. Всеки производител на пазара е изправен пред
постоянната потребност от оптимизиране на разходите, усъвършенстване на технологиите, развиване
на нови идеи. В допълнение, производството в България ни позиционира в
близост до голяма част от клиентите ни, които са ситуирани в тази
част на Европа – Унгария, Румъния,
Турция и др.
WITTE Automotive постоянно
разширява продуктовата си
гама. Къде се извършва развойната дейност на компанията?

Непрекъснатото разширяване на
продуктовото ни портфолио е ориентирано към изискванията пазара.
Понастоящем разполагаме с екип от
дизайнери, като подготвяме и инженерно звено, което да се присъедини
към развойната дейност на компанията. При осъществяването й използваме не само потенциала на R&D
центровете на WITTE Automotive, но
и центровете на VAST Alliance, към
който компанията ни принадлежи.
Такива са разположени почти из целия свят – Германия, Чехия, България,
Франция, Китай, Япония, Южна Корея,
САЩ.
За тестването на нови продукти
в различни подразделения на компанията са създадени съответните
специализирани лаборатории за физико-механични, климатични, акустични измервания и др. Повечето от
решенията ни са патентовани като
дизайн и ноу-хау.
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Заедно с Гемамекс ще се
фокусираме върху българския
пазар на автоматизация
и асансьорни системи
Петер Дитц, мениджър в направление
"Drives and Motion" Yaskawa Europe,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Дитц, представете дейността и
корпоративната структура на Yaskawa. Как е
представена компанията в Европа?

Основана през 1915 г. в Япония и с годишни продажби
от над 360 млрд. йени, Yaskawa е глобален лидер в производството на сервозадвижвания (сериите Sigma), инверторни задвижвания (включително A1000) и индустриални роботи Motoman.
Yaskawa Europe е базирана в гр. Ешборн, Германия и в
рамките й оперират три направления - Drives & Motion
(задвижващи и контролни технологии), Robotics (индустриална роботика) и Vipa (автоматизация и контролни
технологии). Yaskawa Europe обслужва европейските пазари, Африка, Средния Изток и региона на бившия Съветски съюз. Компанията има над 1350 служители, 30 клона
и 7 производствени бази в Европа.
Yaskawa е сред пионерите в областта на задвижванията и автоматизацията. Каква е равносметката Ви след цяло столетие на глобалния пазар?

И днес името Yaskawa остава неразделно от термина „мехатроника“. През 1969 г. Yaskawa Electric Corp,
японската компания-майка на Yaskawa Europe, положи
основите на тази област. Оттогава насам мехатрониката навлиза в индустрията по целия свят. Днес стратегическият ни фокус е върху концепциите за ефективност и създаване на цялостни системни решения, които
покриват всички възможни приложения: от роботизираните системи, през задвижващите и контролни технологии, до интерфейсите „човек-машина“ (HMI).
Кои са най-емблематичните продукти в портфолиото на Yaskawa и към кои индустрии са насочени? Какви съвременни решения в рамките на концепцията „Unmanned factory“ разработвате?

Ключов пазар за нас е опаковащата индустрия. В нея
автоматизираните процеси трябва да са гъвкави и прецизни, ето защо е критично индивидуалните компоненти да работят безпроблемно в хармония. Като доставчик на решения за задвижване, роботика и автоматизация Yaskawa е в отлична позиция да посрещне тези изисквания на пазара. Опаковъчните технологии са важен
пазарен сегмент за компанията.
Съвременно решение в рамките на визията ни
„Unmanned factory“ е използването на роботи в лабораторната автоматизация с фокус върху сигурността и
качеството. Роботизирани системи на Yaskawa се из-
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ползват и в производството на собствените ни продукти, включително роботи и честотни инвертори.
Защо избрахте Гемамекс за партньор на българския пазар? Как оценявате сътрудничеството си
досега и какви са плановете Ви за съвместно
развитие в бъдеще?

Гемамекс отдавна е на пазара на технологии за автоматизация в България и се ползва с отлична репутация в
бранша. Фирмата работи с продукти на Yaskawa от
повече от десет години. Всичко това прави Гемамекс
идеален партньор за Yaskawa в страната и региона.
Целите ни тук са изключително високи. Заедно с Гемамекс се стремим да се развиваме във всички ключови
пазарни области. За тази цел проведохме съвместно
обучение за клиенти в областта на асансьорните системи в София през февруари т. г. Този важен обучителен
курс пожъна огромен успех.
Гемамекс е важен партньор за нас не само като дистрибутор на продуктите на Yaskawa, но и като доставчик
на цялостни решения, особено в областта на асансьорните технологии. Очакваме и в бъдеще успешно партньорство с Гемамекс и клиентите на фирмата на българския пазар на автоматизация и асансьорни системи.
Какви предизвикателства срещате в Европа и поспециално в България? Каква е стратегията Ви
за развитие на бизнеса на Yaskawa в региона?

България е атрактивен пазар за Yaskawa. Убедени сме,
че тук има огромен потенциал за развитие на бизнеса
ни в бъдеще. Един от акцентите в маркетинговата ни
стратегия е фокусът върху асансьорната техника. Близо 40 хиляди асансьора в България подлежат на модернизация през следващите няколко години. Ето защо нашият партньор тук – фирма Гемамекс, ще бъде в състояние да предложи иновативен и атрактивен пакет от
решения за задвижване на асансьорни системи, реализиран с технологии на Yaskawa.
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Качеството
и прецизността
са приоритет за нас
Фред Гегауф, изпълнителен директор на
Studer, Schaudt и Mikrosa,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Гегауф, бихте ли представили накратко дейността и водещите технологични решения на Fritz Studer? Към кои пазари са ориентирани те?

Fritz Studer е основана през 1912 г. с основен предмет
на дейност производство на машини, както и предоставяне на индивидуални решения за прецизно кръгло шлайфане на детайли с малък и среден размер. Нашите клиенти са предимно от бранша за машинни инструменти и
приспособления, инструментална екипировка – щампи и
пресформи, автомобилната промишленост и нейните доставчици, самолетостроенето, индустрията за пневматика и хидравлика, електрониката, медицинската и часовникарската промишленост. Като пазарен и технологичен лидер с производство от приблизително 22 000
машини за универсално външно, вътрешно и профилно
шлифоване, доставени на различни места по света,
Studer налага качеството и прецизността като еталон
от години. В допълнение Studer доставя и софтуерни и
хардуерни решения, както и широк кръг от предпродажбени и следпродажбени услуги.
Fritz Studer е сред водещите световни и технологични лидери на пазара за машини и оборудване
за кръгло шлайфане. Какъв е пазарният ви дял?

Групата компании за технология за кръгло шлифоване,
обхващаща Studer, Schaudt и Mikrosa, разшири своите пазарни дялове за последните няколко години. От приблизително 16% пазарен дял в световен мащаб на машини за
кръгло шлайфане през 2012 година, сега ние имаме повече
от 20%. Следващият най-голям конкурент за шлайфмашини за кръгло шлайфане притежава около 8% от световния
пазар. Тези цифри са ясен знак, че клиентите намират
верните решения най-вече в продуктите на Studer.
Какви маркетингови инициативи са в основата
на този успех в световен мащаб?

За налагането ни на пазара сме предприели различни
инициативи. В близко сътрудничество с нашите представители, тази година ние ще участваме в около 20 международни търговски изложения. Заедно с UNITED GRINDING
Group ще посетим IMTEX в Индия, CIMT в Китай и EMO в
Италия. Наред с това поддържаме добри отношения със
световни издания, които ни помагат да привлечем нови
клиенти и да наложим името си като стабилен партньор.
Какъв имидж на брандовете Studer, Schaudt и
Mikrosa целите да изградите и да представите
на вашите клиенти?

Една от нашите цели е да помагаме на нашите клиен-

32

ти да станат по-успешни. Сред приоритетите ни са
качество, точност, иновативност, компетентност,
осигуряване на комплексно обслужване. Стратегията ни
за постигането на посочените цели се гради на фокусиране върху нуждите на клиента. Разполагаме с екип от
над 100 човека за изследване и разработка на машини,
софтуер и специфични клиентски решения. Компанията
разполага и със собствен технологичен център за тестове и пробни изпитания. Предлагаме на клиентите
консултиране и сервизиране в областта с повече от 100
служители по света. Имаме собствен център за обучение на клиенти и агенти за всички продукти на Studer, на
най-малко четири езика. Традиционно доказаният подход,
базиран на стриктни качествени изисквания, в комбинация с използването на върхови методи, също е от голямо значение. Смело мога да заявя, че ние сме създател на
нови технологични тенденции в шлифоването.
Какви са впечатленията ви за българския пазар
към момента? Какъв ще е вашия подход за понататъшно разширяване на бизнеса на Studer в
страната и региона?

След 1989 г. почти нямахме активност в България. В
лицето на фирма ГАЛИКА ние намерихме отличен търговски агент, с който работим от 2004 г. насам. Средногодишно Studer доставя в България около 8 машини. Технологичната инфраструктура и машинният парк на българските компании в някои случаи са остарели и може да
бъдат значително подобрени. Благодарение на европейските инвестиционни програми тези компании придобиват възможности за инвестиране. От това, разбира се,
и ние като доставчик имаме полза.
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събития

Проведе се 20-о юбилейно
издание на Седмица на
отворените врати на DMG MORI
О

т 3 до 7 февруари т.г. DMG MORI
проведе 20-о юбилейно издание на
традиционната Седмица на отворените врати във фабриката на Deckel
Maho в гр. Пфронтен, Германия. Пред
клиенти, партньори и хиляди посетители компанията направи четири
официални световни премиери, както и две европейски премиери на
нови решения.
Тазгодишното издание на Седмицата на отворените врати беше посветено на новите технологии в
струговането и фрезоването и други актуални тенденции в съвременната металообработка. Демонстрациите бяха допълнени от серия семинари, съобразени с интересите на посетителите.
„За първи път на глобалния пазар
на високотехнологични металообработващи машини, на организираната изложбена площ от 5800 кв. м в
завода, бяха представени универсалният стругово-фрезови център CTX
beta 1250 TC 2-ро поколение, новото
4-то поколение на фрезоващите центри DMU 100 P duoBLOCK и DMC 125
FD duoBLOCK, както и 5-осният CNC
обработващ център DMC 270 U. По
време на Седмицата на отворените
врати DMG MORI презентира за
първи път в Европа многоосния стругов център NZX 4000, както и новия
двушпинделен стругов център NRX
2000“, информират от фирма Полимета С, представител на DMG MORI
у нас.
В рамките на събитието бяха
представени и четири нови мобилни
приложения за управление на платформата CELOS, както и версия на
софтуера за персонален компютър.
Посетителите имаха възможност
да се запознаят и с новостите от
DMG MORI в областта на решенията за автоматизация, като специален фокус организаторите поставиха върху интегрираните системни
технологии за мащабно производство на големи серии продукти.
„Платформата CELOS осигурява
универсален интерфейс за всички
високотехнологични машини на DMG
MORI. Новите приложения за управление на платформата позволяват
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интегриран контрол, архивиране и
визуализиране на данни от мониторинга на процесите и оборудването.
Сега софтуерът осигурява опростено, стандартизирано и автоматизирано управление на машините. Новата версия на CELOS, вече с 16 приложения, ще излезе на пазара през април тази година“, информират от
компанията.
В рамките на традиционната Седмица на отворените врати посетителите имаха възможност на място
да се срещнат с водещите инженери от всички заводи на DMG MORI и
да направят обиколка на завода, за
да се запознаят в детайли с производствените процеси на моделите
DMG MORI.
В завода на Deckel Maho в Пфронтен DMG MORI представи и новостите в гамата обработващи центри duoBLOCK. „Универсалната фрезоваща машина DMU 100 P duoBLOCK
е с ненадмината производителност,
прецизност и ефективност при
стружкоотнемането. При DMC 125
FD duoBLOCK фокусът е върху гъвкавостта и огромните възможности
на универсалните струговащи и фрезоващи центри с автоматична система за смяна на палети. 5-осните
машини с duoBLOCK дизайн вече са с
30% по-прецизни, ефективни и динамични“, допълват от DMG MORI.
Юбилейното издание на традиционната Седмица на отворените вра-

ти бе платформа за световната
премиера на прецизния универсален
обработващ център DMU 270 U,
който разширява гамата решения на
компанията в тази област с ново
високоефективно решение. По време
на презентацията на машината от
DMG MORI изтъкнаха множеството
предимства на 5-осния център, сред
които порталният й дизайн за усъвършенствана стабилност.
„Автоматизираното устройство за смяна на палети на DMU 270
U в комбинация с високата гъвкавост
на базовата машинна конструкция е
в основата на изключителната производителност на универсалния
център. Решението включва усъвършенствани възможности за автоматизация и достъп до работната
зона, настройка и поддръжка“, подчертават експертите на DMG MORI.
Акцент сред презентираните
нови технологии от компанията бе
и разширената функционалност на
гамата универсални центри CTX,
които сега могат да обработват
детайли с диаметър до 500 mm и да
струговат заготовки с дължина до
1210 mm на работна площ от 10,2
кв.м. „Второто поколение на CTX
beta 1250 TC е отражение на цялостната иновативна стратегия на
DMG MORI, заложена във всички нови
решения, които представихме във
Пфронтен“, коментират от компанията.
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ИПО е дългогодишен производител на
детайли от черни и цветни метали
с широко приложение в индустрията
С повече от 20 години опит в производството, металолеенето и металообработването, фирма ИПО ООД е считана за утвърден производител и доставчик на услуги и резервни части за минните компании в България и Европейския съюз. С течение на времето предприятието започва засилено да специализира в производството и доставката
на оборудване, което в много случаи
изисква нестандартни решения, свързани с решаването на производствените
задачи, възникнали пред клиентите.
Основната производствена дейност
на предприятието е заложена в създаването на висококачествени малки и
средни серии детайли от черни и цветни метали с груба или окончателна механична обработка. Надеждното оборудване намира широко приложение
при машини и съоръжения в различни
сфери на минната, строителната,
пътностроителната, селскостопанската, транспортната индустрия и
енергетиката.
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Някои от най-широко разпространените детайли, произвеждани от ИПО,
са резервни части и екипировка за минно и флотационно оборудване, също така и висококачествени зъби, корони и ножове за пътностроителни, земекопни и
кариерни машини; облицовъчни плочи
от високо износоустойчви стомани с
приложение за мелници във флотационни фабрики и др.
Един от основните приоритети за
компанията, благодарение на който
продължава да обслужва клиенти в широк диапазон от индустриални сектори, е постоянството. Компанията ежегодно реинвестира в обновяване и модернизиране на техническата база, обучение и квалификация на своите специалисти и в нови бизнес направления.
По този начин се ражда и производството на дизелови мотокари IPO Lifts,
които вече трета година се налагат
убедително на международния пазар за
подемна техника. Успехът се дължи
предимно на засиления интерес към ли-

нията високопроходими машини 4х4, намиращи широко приложение в развиващите се региони по света.
Успоредно и неразделно от целите
за икономическо развитие и растеж,
компанията залага като основополагащ принцип своята политика по отношение на опазване на околната среда и осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд. Значителни усилия и ресурс се отделят ежегодно за съблюдаването на най-високите
стандарти и изисквания в тези направления. Така през 2014 г. ИПО ООД
стана първото българско производствено предприятие с легализирано комплексно разрешително от РИОСВ. Този превантивен инструмент гарантира недопускане или намаляване на емисиите на вредни и опасни вещества в
атмосферата, водите и почвата. По
този начин се осигурява и законосъобразното управление на отпадъците
от промишлени дейности с цел опазване качеството на околната среда.
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България като полигон за изпитание
на съвременни технологии за
плъзгащи лагери
Вече повече от 80 000 km са изминати от трансконтиненталния тест
за издръжливост за полимерни плъзгащи лагери
От януари 2014 г., една малка кола,
собственост на експерта по полимери
igus, оборудвана с полимерни плъзгащи
лагери, е на пътешествие през четири
континента през пустини, сняг и тропическа жега. С тази демонстрация с кола, дружеството доказва потенциала и
гъвкавостта на своите motion plastics полимерите за динамични приложения.
След етапи в Азия, Южна и Северна Америка, "iglidur on tour" пристигна в Европа и премина и през България.

ния, на "motion plastics", са довели до масово производство на 45 надеждни, но диверсифицирани iglidur материали, от които
са произведени и вложени 200 милиона лагера за една година в автомобилната индустрия. Всеки втори лагер, произведен от
igus, се монтира в автомобил. Самосмазващите се пластмасови смеси се характеризират с минимално триене и износване,
устойчиви са на корозия и нямат нужда
от поддръжка - следователно са изключително издръжливи. Чрез избягване на външното смазване с масла и греси, тези лагери не замърсяват околната среда. Плъзгащите лагери, произведени чрез шприцоване, могат да бъдат лесно адаптирани
към всяка лагерна позиция.

iglidur on tour свързва
хората

Университета за приложни науки в Кьолн
преоборудва компактния автомобил и
монтира пластмасови плъзгащи лагери
от igus. (Източник: igus GmbH).
Отбелязвайки 30-ия рожден ден на своите високо технологични полимери под
името "iglidur" и 50-годишнината на компанията, igus GmbH изпрати една малка
кола на околосветско пътешествие, в
сътрудничество с Университета за приложни науки в Кьолн. 56 лагерни връзки на
автомобила са оборудвани с iglidur плъзгащи лагери. Компонентите, изработени
от високотехнологични полимери, са инсталирани в спирачния педал, чистачките за предно стъкло и механизмите за
повдигане на страничните стъкла, скоростния лост, седалката, ръчната спирачка, стартер генератора, дроселовата
клапа и гюрука. Предимството: наред с
други неща, те са леки, устойчиви на мръсотия и могат да компенсират крайни
натоварвания и въздействия, надеждно и
трайно поради добрите им демпфериращи свойства. Свойствата на материалите от пластмаса изпращат в миналото
проблемите с поддръжка и корозия на лагерните връзки.

iglidur - серия материали за
универсални приложения
Десетилетия на изследвания и развойна дейност в най-голямата лаборатория
за изпитване в индустрията за пластмасови компоненти за динамични приложе-
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вече и до регионалните офиси и клиентите на igus. Многобройните посетители
на търговски панаир също бяха впечатлени от качеството на колата и инсталираните пластмасови лагери. Практическият тест "световно турне" продължава успешно. И това ще продължи и
през следващите няколко месеца, като
колата ще премине през европейския континент от Италия до Португалия.

iglidur on tour посети и внушителният
паметник в Шумен. Заедно със залеза,
колата пристигна пред паметника, построен за 1300 години България (Източник:
igus GmbH).

От пустини до сняг - тежък
тест за лагери
Повече от 80 000 км вече са изминати
през последните единадесет месеца през
Индия, Китай, Корея, Япония, Тайван,
Бразилия и САЩ. В Европа малкият преустроен автомобил посети Австрия,
спря в Белгия и Холандия, мина през Великобритания, а след това обиколи Франция и Швейцария, Скандинавия, Полша,
Чехия, Словакия и Румъния, докато не
достигна България. Въпреки всички
трудности, колата преодоля всички неблагоприятни условия с иновативните си
полимерни технологии. Пътуванията
през пустини, планински проходи, дъждовни гори и хаоса на трафика на мегаполиса, бяха преодолени, както и температури, по-високи от 30° C и екстремна
влажност. Маршрутите доказаха, че са
еднакво трудни за водачите и за превозното средство. Пътуването до момента ги доведе не само до забележителностите на Азия, Америка и Европа, но най-
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Всеки километър, който автомобилът изминава, се превръща в съответното дарение в полза на благотворителни институции в съответните държави, през които преминава. Например, igus
Индия подкрепи доброволческата организация "направи разликата", която се грижи за децата на улицата. В Инчеон, Корея, три тона ориз бяха раздадени на обществени кухни за нуждаещите се. В
България igus, заедно с дистрибутора си
Хенлих ООД, дари 1 043 лв на Българска
Хранителна Банка, която подкрепя нуждаещите се, чрез привличане, събиране,
организиране и опаковане на хранителни продукти за разпределение.
(http://bgfoodbank.org).
Подробно впечатление от световното турне може да се добие от блога на
турнето blog.igus.de/iglidurontour, включително и интересни снимки, видеоклипове и доклади. Всички пътища и спирки, включително изложбените посещения
и разговори, могат да бъдат проследени
и коментирани директно.

èãóñ ÅÎÎÄ
Õåíëèõ ÅÎÎÄ
Òåë.: +359 2 850 8409 Òåë.: +359 32 511 326
itraykov@igus.de
office@hennlich.bg
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Синхрон-С изгради
изгради система
за пожарогасене
пожарогасене в логистичен
център на Гебрюдер Вайс

Н

аскоро Синхрон-С пусна в експлоатация пожарогасителна система в логистичен център в с. Мусачево. Обектът е един от най-големите логистични центрове в Югоизточна Европа на австрийската
транспортно-логистична компания
Гебрюдер Вайс. „ Проектът включваше проектиране, доставка и монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация в
логистичния център, състоящ се от
административна част, халета за
претоварване и складови помещения
с обща площ над 8000 кв. м. Специфичните характеристики на обекта
като голям обем и височина на поме-
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щенията, наличие на отопляеми и
неотопляеми зони наложиха изграждане на противопожарна система с
високи изисквания за безопасност“,
заявиха от Синхрон-С.
За постигане на максимални параметри за безопасност и осигуряване
на непрекъсната ефикасност и надеждност на системата са съблюдавани изискванията на множество
нормативни документи и стандарти и е внедрено специфично технологично оборудване. "Специалните
спринклерни глави тип ESFR осигуряват бързо задействане на системата в случай на пожар, благодарение
на което не е необходимо монтиране на спринклери в стелажното пространство. Изграждането на инсталацията е извършено съгласно дей-

стващите технически норми от висококвалифицирани и опитни служители, притежаващи необходимите
сертификати за монтаж и поддръжка на противопожарно оборудване.
Партньор и възложител на фирма
Синхрон-С по проекта бе строителна фирма ЮНГ Проект, главен изпълнител на обекта. Постигнатата пълна
синергия между качество на изпълнение, мащабност, специфика на обекта и изисквания на инвеститора е
доказателство както за професионализма на фирма Синхрон-С при реализиране на комплексни проекти за пожарна безопасност, така и за отличните партньорски отношения с
възложителя по време на изпълнението", допълниха от компанията.
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Новости в секундното лепене
След представянето на пазара на многофункционалното лепило LOCTITE 3090, което е първият продукт обединяващ най-доброто от две технологии:
по-бързо действие от структурните лепила и повисока ефективност при запълване на хлабини в сравнение с познатите секундни лепила, Хенкел с гордост
обяви последната си иновация - първото хибридно
секундно/структурно лепило LOCTITE 4090 ( CA/
епокси) лепило - резултат от иновативна технология. Лепилото има съвършен баланс на свойства за
осигуряване на надеждни, дълготрайни структурни
сглобки, дори на големи части.

LOCTITE 4090 осигурява високи експлоатационни
характеристики в екстремна среда и предизвикателни условия. Притежава необходимите качества за
посрещане на предизвикателствата при конструиране, асемблиране и ремонт. Освен комбиниране на основните предимства на структурните и секундните лепила, LOCTITE 4090 също така предлага:

•Кратко време за фиксиране, дори и при ниска
темп. (5°)
•Слабо побеляване
•Добра устойчивост на UV
•Оптимизирана опаковка и по-дълго отворено време при обработка на обширни повърхности
Лепилото осигурява висока скорост за приложения, изискващи скоростта на секундно лепене; ус-
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тойчивост на удари за сглобки, подложени на ударни натоварвания и вибрации; устойчивост на влага и химическо въздействие за приложения във
влажна среда и агресивни химикали; до 150°C температурна устойчивост, запълване на хлабини до
5 милиметра за 3-5 мин. отворено време

След първото си представяне на европейския пазар през 2014г, LOCTITE  4090 бързо и сигурно набира
популярност сред клиентите и вече има своите успешни приложения в различни области на производството, ремонта и бита. Сред тях можем да посочим
такива като: 1) производство на LED осветителни
тела за залепване на метали към различни видове
пластмаси в условия на висока температура, 2) рекламна индустрия: залепване на луминесцентни дисплеи с висока лепилна якост, устойчивост към вода и
топлина 3) търговски табели: водоустойчива сглобка при залепване на букви към разнородни субстрати
4) енергетика: бърз ремонт, без нужда от разглобяване на основната разпределителна кутия между
турбината и генератора в електроцентрала
Многообещаващата реакция на пазара към хибридните лепила и широкият потенциал за успешни приложения на LOCTITE 4090 наложи разработването на нови
опаковки в различни обеми, които целят да задоволят
нарастващите нужди на потребителското търсене.

София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сграда 2, ет. 4
тел.: +359 886 10 10 96, факс: +359 2 806 39 01
www.loctite.bg

39

събития

GF Machining Solutions домакин
на Ти Ел Ел Медиа в Швейцария
Н

а 5 февруари т. г. в завода за фрезови машини на глобалната корпорация Georg Fischer (GF) в гр. Нидау,
Швейцария се състоя среща между
Томас Бахман, ръководител отдел
Маркетинг в компанията, и главния
редактор на издателството за професионална техническа периодика Ти
Ел Ел Медиа – Дарена Мартинова.
Като част от специално подготвената програма бе направена кратка
презентация на акцентите в работата на световния производител, както и обиколка на производствената
част.
Към момента компанията разполага с повече от 14 хиляди служители и реализира годишни продажби от
над 3,7 млрд. швейцарски франка (близо 3,5 млрд. евро). GF разполага с
представителства в 31 държави и
126 дъщерни дружества, 47 от които са производствени компании. В
рамките на корпорацията функционират три подразделения: GF Piping
Systems (производство на тръбни
системи и компоненти), GF Automotive (продукти и системи за автомобилния сектор) и GF Machining Solutions (цялостна гама решения за металообработка и машиностроене).
Продуктите с марката GF се предлагат на българския пазар от фирма
Галика.

GF Machining Solutions
е глобален доставчик на решения с
изчерпателно портфолио в следните
направления: фрезоване, нишкова и
обемна електроерозийна обработка,
лазерно текстуриране, шпиндели,
инструментална екипировка, автоматизация и клиентско обслужване.
Компанията е водещ доставчик на
технологии за производителите на
инструменти, пресформи, матрици
и прецизни компоненти.
GF Machining Solutions е базирана
в Швейцария и разполага с персонал
от 2783 души. Дивизията има силно глобално присъствие и 50 фирмени локации по целия свят. Дейността й е насочена към пет ключови
пазарни сегмента: аеронавтика, автомобилостроене, медицинско оборудване, информационни и комуника-
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производството на пресформи и
щанци с високи изисквания към прецизно изпълнение и качество на
повърхностите, както и високопрецизни компоненти за медицинско и
стоматологично оборудване.
Сред ключовите решения на GF
Machining Solutions са и ротационните оси с линейни задвижвания, които гарантират високи обороти и
ускорение и големи сили на рязане за
материали като неръждаема стомана, инконел и титан.
ционни технологии, електронни компоненти. Компанията разполага с
две високотехнологични производствени съоръжения за производството на фрезови центри и цялостна гама решения за фрезоване в гр.
Нидау, Швейцария и гр. Чанджоу в
Китай.

Портфолио в областта
на металообработката
Както е добре известно, GF
Machining Solutions проектира, произвежда и доставя високоиновативни
съвременни технологични решения за
високоскоростна фрезова обработка
(HSM), високопроизводителна фрезова обработка (HPM) и високоефективна фрезова обработка (HEM).
Акцент в гамата на компанията
са линейните мотори, които осигуряват високи обороти и ускорения
на задвижване, независимо от типоразмера. Линейните мотори на GF
Machining Solutions са приложими при

Устойчиви решения за
металообработващата
индустрия
"Наскоро GF Machining Solutions се
присъедини към инициативата Blue
Competence Machine Tools Sustainability за установяване на единни критерии за устойчивост на производствените и бизнес практики в металообработващата индустрия за
постигане на заложените от ЕС в
областта на енергийната ефективност и климатичните промени.
Като част от дейностите по
инициативата GF Machining Solutions
създаде сериите компактни и прецизни фрезови центри Mikron HSM LP и
LP Precision с енергоспестяващ
"standby" режим, подобрена смазваща
система и усъсвършенствано стружкоотнемане. Машините са изпълнени с LED осветление и помпи с честотен регулатор за оптимална
енергийна ефективност“, разказа за
читателите на изданията на Ти Ел
Ел Медиа г-н Бахман.
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Състоя се
традиционната
среща
среща Motion
Meeting на Studer
Галика-клон България получи награда за
дилър на 2014 г.
На 5 и 6 февруари т. г. в швейцарския град Тун се
проведе ежегодната среща, организирана от производителите на кръглошлифовъчни машини Studer, Schaudt и
Mikrosa - Motion Meeting. Около 150 търговски партньори от цял свят, както и над 60 представители на медиите присъстваха на събитието под наслов „The Cylindrical
Grinding Universe“.
Специално организираната пресконференция започна
с кратко приветствие от г-н Фред Гегауф, изпълнителен директор на Studer, Schaudt и Mikrosa, който представи акцентите и приоритетите в плановете на компанията за настоящата 2015 година.

"След изключителните резултати, които постигнахме през 2012 г., следващите няколко години определяме
като сравнително слаби", сподели изпълнителният директор. "Това се дължи основно на индустриите, които забавиха развитието си или подходиха предпазливо по отношение на новите си инвестиционни проекти. Добрата
новина обаче е, че никоя криза не може да трае вечно.
Затова за 2015 г. планираме висок до умерен ръст. Естествено, това може да бъде постигнато единствено чрез
разрастване на пазарния дял на компанията. Затова ние
ще продължим да инвестираме, като ще поставим акцент
върху повишаването на ефективността на нашите производствени процеси", допълни той и изрази увереност в
предстоящата успешна година за бизнеса.
В рамките на събитието, ден по-рано, фирма Галикаклон България бе отличена с приза на компанията Fritz
Studer "Топ дилър за 2014 година". "Наградата е огромно
признание за усърдната работа на нашите клиенти. Голямото количество шлифовъчни машини от най-висок клас,
които българските предприятия вече използват в своите производства, създава предпоставка за икономически
ръст, базиран на качество и производствена ефективност", коментираха от българския офис на Галика.
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Високопроизводително
маркиращо устройство,
въпреки малкия му размер
TRUMPF ïðåäñòàâÿ TruMark Series 1000 - Êîìïàêòíî, îïðîñòåíî óñòðîéñòâî çà ëàçåðíî ìàðêèðàíå.
Този диодно напомпван ванадиев лазер е основата
на новите, рентабилни и опростени маркиращи лазери произвеждани от TRUMPF. На всеки потенциален
притежател и в почти всяка част от индустрията
TruMark Series 1000 демонстрира предимствата на
лазерното маркиране. Примерите включват непрекъсната проследимост и практически неограничени
възможности за индивидуализиране. В допълнение,
TruMark 1110 е с практичен и компактен размер. Лазерния източник, компютърното управление и дори
сканиращата глава се побират в кутия, съизмерима
с такава за обувки и тегло само от около десет килограма. Това прави лазерът отличен за интегриране както в съществуващи, така и в нови производствени линии.
Новият продукт не се нуждае от сравнение със сериите TruMark 3000 и 5000 по отношение на качеството и функционалността. TruMark 1110 предлага
много добро качество на лазерния лъч (M2 <1.5). Благодарение на високото ниво на пиковата мощност на
импулса и отличните честотни повторения, той може да обработва средно големи партиди без затруднение. Неговата добра импулсна стабилност води до
перфектни, напълно задоволими резултати при маркирането на импулсна продължителност по-малка от
25 наносекунди. TruMark 1110 показва своите мускули
когато става въпрос за оцеляване в производствена
среда. Той е стабилен и надежден дори и при околна
температура до 40°C. Неговата степен на защита
IP54 е знак за пълна протекция срещу прах и водни
пръски. В допълнение на неговите технически предимства, TruMark 1110 е и удобен за употреба. Снабден е
с вътрешен контрол на фокусната позиция. По този
начин точката на фокусиране на лазерния лъч съвпада, съобразно вътрешното дефокусиране, с височината на детайла . Това означава , че не е нужно оператора да настройва Z оста. TruMark 1110 използва съвсем същият софтуер както и всички останали
TruMark уреди. Доказаната във времето програма
TruTops Mark улеснява оператора при подготовка на
маркираните компоненти.
Спектъра на приложенията на TruMark 1110 е особено широк. Неговата инфрачервена дължина на вълната го прави прекрасен за маркиране на метали,
пластмаса и дори кожа. Идеален е при прилагане на
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отделни елементи от дизайна на чанти, портфейли
и калъфи за мобилни телефони. Също така може да се
използва и в по-големи мащаби. Пример за това е индивидуалното декориране на елементите на дизайна,
използвани в интериора - като облицовки от неръждаема стомана. Друг пример е от автомобилостроенето - за щамповъчни матрици и облегалки за глава.
По този начин TruMark 1110 не само постига привлекателни, оптични качества, но и внася индивидуалност в продуктите.

Contacts:
TRUMPF Bulgaria Ltd.
4000 Plovdiv
Tel/Fax: +359 32 817 004
E-mail: info@bg.trumpf.com
Web: www.trumpf-laser.com
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електроника

Нови интегрални
драйвери за
постояннотокови
електродвигатели
С

ъвременната елементна база
за реализиране на управления на електродвигатели (ЕДГ) редовно намира
място на страниците на Инженеринг
ревю – списанието на българската
индустрия. Така например в броеве
8/2008 г. и 1/2012 г. са публикувани
обзорни материали за драйверите за
постояннотокови ЕДГ, а в бр. 6/2013
г. – за драйвери за променливотокови ЕДГ.
Идея за управлението на електродвигатели от първия тип е дадена на фиг. 1 - необходимите цифрови
сигнали за управление на мотора М
постъпват отвън (най-често от
микроконтролер) на входа на цифровия блок Logic, който формира необходимите импулси за предварителния драйвер (Predriver) Predr. От своя
страна, той изработва желаните
импулси за работа на мощните транзистори Tr и те осигуряват електрическата мощност на М.
При ползването на каталожна
информация трябва да се има предвид, че сред производителите не е
приета точна граница между трите
блока, нито еднаквост в наименованията им – обикновено съвкупността на Predr и Tr се нарича драйвер
(Driver) Dr, което е използвано и в
настоящата статия. Има случаи,
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когато наименованието в каталога
на дадена интегрална схема (ИС) е
контролер, а в описанието му тя се
нарича драйвер. Трябва да се прибави, че нерядко според каталога една
ИС е предназначена за определен вид
ЕДГ, а от описанието му се изяснява,
че тя може да има и други приложения – дадената в ред 9 на табл. 1
според обзорната фирмена информация е за колекторни ЕДГ, а от текста в нейното подробно техническо
описание се вижда, че тя може да
захранва също стъпкови ЕДГ, соленоиди и други товари, т. е. реално е
универсален драйвер.
Съчетанието Predr+Tr в една интегрална схема има някои недостатъци, например значително нагряване на Predr от Tr и възможно
нежелано въздействие на Tr върху
него. За намаляването им често двата блока са върху отделни чипове на
ИС. При избор на Dr за дадено управление е важно да се имат предвид
даваните в каталозите параметри
(те не са включени в таблиците в
статията) на входните им импулси.
Тежките експлоатационни условия на
някои драйвери налагат наличието
на разновидности с повишена устойчивост към влага, което се отразява чрез параметъра Moisture Sensitivity Level.
В настоящия обзор са включени ИС

Фиг. 1.

на драйвери, представени на пазара
след 01.01.2012 г., като е обърнато
внимание и на тези за стъпкови ЕДГ,
чиито приложения нарастват.

Универсални драйвери
Тяхното наименование (DC Motor
Driver) обикновено означава възможността за използването им за захранване на повече от един тип ЕДГ,
както и на други видове товари,
например помпи, електромагнити на
изпълнителни механизми (Actuator),
различни задвижвания в автомобилни и индустриални системи (Industrial
Motion). Оборотите на постояннотоковите ЕДГ са правопропорционални
на постоянния им ток Io, поради което за регулирането им масово се
използва ток с формата на правоъгълни импулси с класическа широчинноимпулсна модулация (ШИМ,
PWM) – обикновено фиксирана честота f PWM и регулиране на Io чрез
продължителността на положителните импулси.
Блокът Tr на фиг. 1 е с разновидности на мощните MOS транзистори с индуциран канал, работещи като
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Таблица 1. Универсални драйвери
¹

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Ñ õ å ì à í à Tr

V S ,V ; ( I S ,m A )
[U V LO,V ]

I o ,A ; ( I o p ,A )
[R D SON ,m W)

fPW M ,kH z (tON ,ms);
[tOFF,ms]

A3910
Allegro MicroSystems
Äâîåí ïîëóìîñò
2 ,5 -5 ,5 (0 ,3 )
0 ,5 [8 0 0 ]
TA= -40¸+85 (2x2x0,47); [165]
BTN8982TA
I n f in e o n
Ïîëóìîñò
8-18; (2,2) [3-4,4]
5 0 ; (7 7 ) [4 ,7 ]
(3,4-15) [4,1-21]
TJ = -40¸+150 (10x9,25x4,4); [175]
T L E 7 2 0 9 -3 R
I n f in e o n
Ì î ñò
5 -2 8 ;(3 0 m a x ) [4 ,2 ]
5; (6,6) [150]
30max [16]
TA= -40¸+125 (15,9x113,25)
T L E 6 2 0 8 -6 G
I n f in e o n
Øåñòîðåí ïîëóìîñò
6 -4 0 ; (2 ) [6 ]
0 ,6 ; (1 ) [8 0 0 ]
(3 ) [7 ,5 ]
TJ = -40¸+150 (18,1x7,6x2,45); [145]
NCV7718B
O N S e m ic o n d u c t o r
Øåñòîðåí ïîëóìîñò 5,5-28;(2,5) [4,1] 0,55max; (1,2) [1000]
(7 ,5 ) [3 ]
TJ = -40¸+125 (8,64x3,91,7); [175]
L6206
STMicroelectronics
Ä âî åí ì î ñò
8 -5 2 ; (5 ) [6 ]
2 ,8 ; (5 ,6 ) [3 4 0 ]
100max (1,6); [0,6]
TJ = -25¸+125 (15,6x7,6x2,35); [165]
D R V 8 8 3 2 -Q 1
Texas Instruments
Ì î ñò
2,75-6,8;(1,4) [2,47]
1 ; (1 ,3 ) [3 4 0 ]
4 4 ,5 ; (0 ,0 5 -0 ,3 ) [0 ,0 5 -0 ,3 ]
TA= -40¸+125 (3x2x1); [160]
D RV8844
Texas Instruments
×åòâîðåí ïîëóìîñò
8 -6 0 ; (1 ) [6 ,3 ]
2,5; (3) [240]
(0 ,0 3 ) [0 ,0 3 ]
TA=-40¸+85 (9,8x4,5x1,2); [160]
TB67H302HG Toshiba Electronics Europe
Ä âî åí ì î ñò
8 -4 2 (3 ,2 )
4 ,5 [4 0 0 ]
100max (0,05); [0,5]
TA= -30¸+85 (29,3x15,7x4,5); [160]

а

б

в

Фиг. 2.

ключове и имащи четен брой. Двете
основни схеми са дадени на фиг. 2 а,
б, а TN и ТР са съответно NMOS и
РMOS транзистори с еднакви параметри. Техният режим на работа
определя напрежение на който и да е
от изходите на Tr спрямо маса практически равно на захранващото напрежение +VS на блока и цялата ИС
(често то се означава и с VСС). Схемата на фиг. 2а е полумост (HalfBridge, 1/2-H-Bridge), като са възможни две свързвания на ЕДГ – между
изхода OUT и маса (замасен товар) и
между +VS и OUT (незамасен товар).
Така например даденият в ред 2
на табл. 1 блок Tr е с един вход, при
лог. 0 на който е отпушен TN, а при
лог.1 – ТР и регулирането на изходния ток Io става чрез ШИМ импулси
на него. Свързаният между +VS и OUT
транзистор ТР е известен като
High-Side Switch, а долният TN е LowSide Switch. Във всеки момент от
времето единият от тях е отпушен
и другият е запушен, а съпротивлението на канала в отпушено състояние R DSON е сред съществените
параметри на Tr. Трябва да се прибави, че обикновено Io е максималният
постоянен изходен ток. Мостът (HBridge) на фиг. 2б по принцип може да
осигурява 4 режима на работа на ЕДГ
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Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ ( ð à ç ì å ð è ,
m m ) ; [ T S H D N ,o C ]

в зависимост от това кои негови
транзистори са отпушени. В режим
„въртене в права посока“ (Forward), т.
е. по часовниковата стрелка (означение CW от Clockwise), това са ТР1 и
TN2 и токът протича от OUT1 към
OUT2. Когато се отпушат ТР2 и TN1,
токът сменя посоката си – това е
режим „обратно въртене“ (Reverse),
т. е. обратно на часовниковата
стрелка (CCW). Режимът „спиране“
(Brake) се осъществява, като ЕДГ се
даде накъсо чрез отпушване на TN1
и TN2. И накрая режимът „изключен
ЕДГ“ (Free, Coast) означава през него
да не протича ток и се реализира
чрез запушване на 4-те транзистора. Драйверът на ред 7 в табл. 1 има
добавено Q1 в означението си поради основното му предназначение за
автомобили и съответствие със
стандарта AEC-Q100, а сравнително малките стойности на +VS и Io са
поради възможността за използване
в апаратури с батерийно захранване. Той може да се използва и в маломощни помпи, изпълнителни механизми и други подобни.
Мостът на фиг. 2б и неговите
разновидности, споменати в следващия раздел, е най-често използваната схема на Tr, а основната структура на неговия Predr е дадена на

фиг. 2в. На входа AIN (не е задължителен) постъпва постоянно напрежение за регулиране на оборотите
на ЕДГ чрез превръщането му от
Mod в ШИМ импулси. Входът DIN е
за управление по цифров път, като
обикновено на него постъпват импулси с fPWM за регулиране на оборотите, а друг вход е за смяна на посоката на въртене. Чрез блока Logic
се формират необходимите импулси за работа на Tr, а блокът Prot
съдържа защити на ЕДГ, които го
предпазват от неправилен работен
режим и повреда.
Двойните полумостове (Dual HalfBridge) имат свързване на транзисторите както на мостовете, но
всеки е с отделен вход за управляване с ШИМ импулси – това осигурява
независимо управление на два товара, всеки от които може да е замасен или незамасен. Чрез подходящо
управление може да се реализира и
мостът на фиг. 2б. Полезно е да се
прибави, че максималният им Io се
отнася за всеки от полумостовете,
което е в сила и за ИС с повече полумостове. Двойните мостове по подобен начин съдържат два еднакви
моста с отделни товари за управление, но обща fPWM. Специфична особеност на дадения в ред 8 е допълнителният режим на осигуряване на
неизменен ток през товарите със
стойност, задавана от постоянно
напрежение на специален вход. По
този начин може да се намали разсейваната мощност от Tr и, съответно, нагряването му.
Усложняването на функциите на
все повече съвременни машини често изисква едновременно да работят няколко техни EДГ и/или други
механизми, което предизвика поява-
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Таблица 2. Драйвери за колекторни ЕДГ
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Ñ õ å ì à í à Tr

V S ,V ; ( I S ,m A )
[U V LO,V ]

1
2
3
4
5
6
7

STA6940M
MAX14870
LB11650
B D 6 2 3 2 H F P -L B
BD62321HFP
TB67H 400A
SiP2100

Allegro MicroSystems
M a x im in t e g r a t e d
O N S e m ic o n d u c t o r
RONM
RONM
Toshiba Electronics Europe
V is h a y S ilic o n ix

Ì î ñò
Ì î ñò
Ì î ñò
Ì î ñò
Ì î ñò
Ä âî åí ì î ñò
Ì î ñò

10-40; (20max) [7]
4 ,5 -3 6 ; (1 ) [3 ,8 ]
8 -2 8 ; (1 ,2 ) [2 ,5 ]
6 -3 2 ; (2 )
6 -3 2 ; (1 ,4 )
10-47; (3,5)
3 ,8 -5 ,5 ; (0 ,2 5 ) [2 ,5 ]

та на ИС с по-голям брой полумостове. Засега обикновено те са четворни (Quad Half-Bridge) или шесторни (Hex Half-Bridge), но има и осморни полумостове. Примери за приложенията им освен в роботиката са
в текстилното машиностроене,
процесната автоматизация и др.
Производителят на четворния полумост в ред 9 посочва възможностите му за захранване на 4 соленоида,
на два постояннотокови ЕДГ или
един стъпков. За осигуряване на работата на блоковете на ИС в нея е
вграден постояннотоков стабилизатор 3,3 V/10 mA. Една от възможностите на шесторния полумост в
ред 5 е управляването на три ЕДГ
по мостова схема, а за намаляване
на броя на изводите му управлението се извършва чрез интерфейса
SPI, към чиито три извода са прибавени два за разрешаване на работата. Със същия интерфейс се управлява и шесторният полумост от
ред 4, но той има допълнителната
възможност за самостоятелно използване на транзисторите TN и ТР
за управляване на товари.
В табл. 1 параметърът UVLO (от
Under Voltage Lockout) е стойността на +VS, при която драйверът се
изключва, тъй като не може да се
гарантира нормалната му работа.
При ток Iop (Over Current Protection
Trip Level) се задейства максималнотоковата защита и драйверът
също се изключва. Времената tON и
tOFF са съответно за установяване
на напрежение на изхода след подаване на управляващ импулс и за нулиране на напрежението. Практически всички драйвери са с вградена
температурна защита, която при
достигане на определена температура на чипа (Thermal Shutdown
Temperature) TSHDN изключва напре-
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I o ,A ; ( I o p ,A )
[R D SON ,m W)

fPW M ,kH z (tON ,ms);
[tOFF,ms]

4; (8) [100]
2 ,5 ; (3 ) [2 8 0 ]
1 ,5 ; (2 )
1; (2) [1000]
3 [1000]
1 ,5 : (4 ,9 ) [4 9 0 ]
1

100 (3); [2,7]
50 (2,5); [15]
25
20-100
40-150 (1,2); [1,2]
100 (0,02); [0,02]

жението. Съществуват драйвери с
вградена защита от свръхнапрежение (Over Voltage Shutdown), например даденият в ред 3, която ги изключва при +VS над определена стойност. Необходимите сигнали за работа на защитите се формират в
блока Prot на фиг. 2в. Практически
задължително драйверите съдържат и защита от електростатични разряди (ESD), най-често за напрежение 2 kV или 4 kV. При ползването на каталожните данни за консумирания от драйвера ток (Is) трябва да се внимава, тъй като често
отделно се дават неговите стойности за блоковете Predr и Logic на
фиг. 1, като този на втория може
дори да е по-голям.
Накрая трябва да се отбележи, че
всички ИС в табл. 1 съдържат Predr
и Tr от фиг. 1.

Драйвери за колекторни
ЕДГ
Независимо че колекторните ЕДГ
(Brushed DC Motor) са исторически
най-старите, те продължават да
имат много приложения не само заради лесното управление, но и поради своята простота и ниска цена.
Две са основните им категории –
със статор от една последователно или паралелно свързана на ротора намотка или смесено свързване
на двете (Wound-field Brushed DC
Motor) и със статор от постоянен
магнит – Permanent Magnet (PM) DC
Motor. Практически захранването
им се извършва само чрез мостова
схема, като за драйверите в редове
4-6 на табл. 2 тя е показаната на
фиг. 2б и ИС съдържа Predr и Tr. Същите два блока са и в ИС на редове 1,
2 и 7, но мостът е само от NMOS
транзистори за намаляване на разсейваната мощност, докато този

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
( ð à ç ì å ð è , m m ) ; [ T S H D N ,o C ]

TA= -20¸+85 (25,6x9x4); [140]
TA= -40¸+85 (3x3x0,75); [160]
TA= -20¸+85 (26,8x11,8x4); [175]
TA= -25¸+85 (10,6x9,4x2)
TA= -40¸+85 (10,6x9,4x2)
TA= -20¸+85 (16x8,8x2,3); [160]
TA= -40¸+85 (5x4x1,55); [150]

Фиг. 3.

от ред 3 ползва за Tr биполярни
транзистори и също може да управлява стъпкови ЕДГ. Драйверът от
ред 2 е ИС на Dr и има външни Nканални MOS транзистори за блока
Tr. Една от особеностите на драйверите за колекторни ЕДГ спрямо
универсалните е ползването в някои
случаи на ШИМ, различна от класическата – например този в ред 1
има ШИМ с фиксирано време на
отрицателните импулси (Fixed-Off
Time PWM).
За малогабаритни устройства е
предназначена ИС в ред 2, която поради специфики в схемното си решение има минимален брой външни елементи (резистор и кондензатор в
типичната схема на свързване). За
индустриални приложения, битови
апаратури и компютърна периферия
е ИС в ред 4. Подобни са приложенията и на тази в ред 5, но тя е за поголям Io. За независимо управление на
два ЕДГ е предвидена ИС в ред 6, като
при едновременно използване на двата й моста за един товар максималният му ток е 3 А. Драйверът в ред
7 се препоръчва основно за сервозадвижвания и оптични устройства.
Извън таблицата е предварителният
драйвер АТА6823 на Atmel с VS=7,421,3 V, предвиден за работа с Tr с
NMOS транзистори. Неговото основно приложение е в автомобилострое-
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Таблица 3. Драйвери за безколекторни ЕДГ
¹

1
2
3
4
5
6

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

A H 5772
D io d e s I n c .
BD 63005M U V
ROHM
N JU 7356
N e w J a p a n R a d io C o r p . (N J R )
L6235
STMicroelectronics
DRV10866
Texas Instruments
TB67B008FTG
Toshiba Electronics Europe

Ñ õ å ì à í à Tr

V S ,V ; ( I S ,m A )
[U V LO,V ]

I o ,A ; ( I o p ,A )
[R D SON ,m W)

fPW M ,kH z (tON ,ms);
[tOFF,ms]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
( ð à ç ì å ð è , m m ) ; [ T S H D N ,o C ]

Ì î ñò
2,4-18; (3)
(1) [1280]
TA= -40¸+105 (5,32x3,75x1,66); [170]
Òðèôàçåí ïîëóìîñò
10-28; (3,9) [6]
2; (3,5) [170]
T A = -2 5 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 1 )
Ì î ñò
2 ,2 -5 ,5 ; (2 )
0 ,4 : (1 ) [5 0 0 ]
TA= -40¸+85 (2,9x2,8x0,75); [180]
Òðèôàçåí ïîëóìîñò
8 -5 2 ; (5 ) [7 ,4 ]
2,8; (5,6) [300] 100 (0,25max); [0,25max]
TJ= -25¸+125 (15,6x7,6x2,35)
Òðèôàçåí ïîëóìîñò 1,65-5,5; (2,5) [1,65]
0 ,6 8 [9 0 0 ]
15-50
TJ= -40¸+125 (3,15x3,15x0,75); [160]
Òðèôàçåí ïîëóìîñò 5,5-22; (5,5) [3,4]
3 [3 3 0 ]
0,4-100
TA= -40¸+105 (7,8x5,6x1,2); [165]

Таблица 4. Предварителни драйвери за безколекторни ЕДГ
V S ,V ; (Is ,m A )
¹
Ì î ä åë
Ï ð î è çâ î ä è ò åë
[ U V LO , V ]
1
A4931
Allegro MicroSystemes
8 -3 3 ; (5 ) [7 ]
2
ATA6834C
A tm e l
5 ,5 -2 0 ; (7 m a x )
3
M LX 82203
M e le x is
7-18; (1max) [6]
4
MCP8024
Microchip
6 -4 0 ; (0 ,9 ) [6 ]
5
LB11620T
O N S e m ic o n d u c t o r
8-17; (12)

V G S ,V ; ( I î ,m A )
[R D SON ,W]

7 m in ; (3 0 )
12,5; (70)
12; (40max) [4]
12; (300min)
(2 5 m a x )

fPW M ,kH z (tdead,ms)

(1 )
50
20-100 (ïðîãðàìèðóåìî 0-7)
50m ax

Ð àá . ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
( ð à ç ì å ð è , m m ) ; [ T S H D N ,o C ]

TA= -20¸+105 (5x5x0,9); [170]
T A = -4 0 ¸ + 2 0 0 (7 x 7 x 0 ,9 ); [2 2 5 ]
TA= -40¸+150 (7x7x1); [185]
TA= -40¸+150 (5x5x0,85); [170]
TA= -40¸+100 (6,5x4,4x1)

нето, поради което е с вграден блок
за интерфейса LIN.

Драйвери за
безколекторни ЕДГ
Роторът на тези ЕДГ (BLDC Motor)
е от постоянни магнити с равномерно разположени по окръжност полюси, а статорът са захранваните от
драйверите намотки. Новите ИС на
драйвери са почти изцяло трифазни
(3-Phase BLDC Motor Driver) и съответно предназначени за ЕДГ с 3 намотки. Основната схема на свързване на техния Tr е на фиг. 3, чиито
трите еднакви блока HBU, HBV и
HBW са полумостове от типа на фиг.
2а или само с NMOS транзистори.
ИС на драйвери. За разлика от
универсалните драйвери тук относителният дял на тези с блокове
Predr и Tr на фиг. 1 е по-малък, каквито са дадените в редове 2-6 на табл.
3. Незначителен е броят на новите
драйвери за ЕДГ с една намотка
(Single-Coil BLDC Motor), пример за
какъвто е този в ред 1 (Tr е мостова
схема, а оборотите са правопропорционални на VS), докато нови такива
за ЕДГ с две намотки практически
няма. Сравнително малките мощности на ЕДГ с една намотка определят приложението им за миниатюрни вентилатори и измервателни
прибори. Драйверът от ред 3 е предназначен основно за компютърна
периферия и битова електроника и
има вградена допълнителна защита
за изключване на ЕДГ при +VS над
определена стойност. За охлаждане
на процесори е предназначен драй-
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а

б

в

Фиг. 4.

верът от ред 5.
ИС на предварителни драйвери.
За масово използваните случаи (редове 1-4 на табл. 4) те са предназначени за работа с Tr, реализирани с
NMOS транзистори и сред основните им параметри е напрежението на
отпушване (Gate Drive Output) VGS. Изходният им ток Io (Gate Drive Current)
се означава и с IGate, а мъртвото
време (Dead Time) tdead е между запушването на транзисторите в който
и да е от полумостовете и отпушване на тези в следващия (така се
избягва опасността от едновременно включване на две намотки). Сравнително по-рядко Predr е за Tr с биполярни транзистори или комбинация
на биполярни и MOS, какъвто е даденият в ред 5. Особеност на Predr в
ред 1 е възможността за откриване
на блокирал ротор и изключване на
+VS след време tlock[s] = 20 C(uF), където С е външно свързан кондензатор.
Дадената ИС в ред 2 има вграден
приемо-предавател за работа с интерфейсите LIN2.1 и SAEJ2602, докато тази в ред 3 е с основно предназначение за автомобили и може да

се управлява от микроконтролери
със захранващо напрежение +3,3 V и
+5 V. Приложенията й в автомобилостроенето включват хидравлични,
водни и горивни помпи, вентилатори и климатични системи в купето.
Има и индустриални приложения за
помпи, вентилатори, компресори и
сушилни. За подобен спектър автомобилни и битови приложения е ИС
от ред 4, съдържаща два вградени
постояннотокови стабилизатора 5
V/20 mA и 12 V/20 mA.

Драйвери за стъпкови ЕДГ
Свойството на тези ЕДГ роторът им да изпълнява определен
брой дискретни стъпки вместо да се
върти плавно определя все повече
техни приложения, което е и причина за нарастващия брой драйвери
(Stepper Motor Driver, Stepping Motor
Driver) за управлението им. С най-голямо приложение са двуфазните
стъпкови ЕДГ, идея за електрическата схема на чийто колектор е дадена на фиг. 4а. Независимо от конструкцията на двете намотки (наречени фази, Phase), всяка от тях обикно-
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Таблица 5. Драйвери за стъпкови ЕДГ
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Ñ õ å ì à í à Tr

1

A 4992

Allegro MicroSystems

Ä â î å í ì î ñ ò (N M O S )

2

AP1016AEN

Asahi Kasei Microdevices

Ä â î å í ì î ñ ò (N M O S )

V S ,V ; ( I S ,m A )
[U V LO,V ]

I o ,A ; ( I o p ,A )
[R D SON ,m W)

fPW M ,kH z (tON ,ms);
[tOFF,ms]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o Ñ
( ð à ç ì å ð è , m m ) ; [ T S H D N ,o C ]

7-28; (15max) [5,5] 1 ; (2,05) [500]
21,7
TJ= -40¸+150 (6,5x4,4x1,2); [170]
2-9; (0,5) [2,2]; {2,7- 1 ; (1,4) [320] 200max (0,07) ; [0,07]
TA= -40¸+85 (3x3x0,58); [175]
5 ,5 }
3 AP1025BEN Asahi Kasei Microdevices
Ä â î å í ì î ñ ò (N M O S )
9 -4 5 ; (1 ,7 ) {3 -5 ,5 }
(1,6) [1000]
2 0 m a x (0 ,2 ) ; [0 ,2 ]
TA= -30¸+85 (5x5x0,75); [175]
4
LV8714TA
O N S e m ic o n d u c t o r
× å ò â î ð å í ì î ñ ò (T P + T N )
4-16,5; (3,2)
1 ,5 ; (1 ,7 5 ) [6 0 0 ]
125
TA= -20¸+85 (9x7x1,25); [180]
5 BD 63T20A E FV
ROHM
Ä â î å í ì î ñ ò (N M O S )
19-28; (2)
1 ,7 ; (2 ,5 ) [6 5 0 ]
(700 ; [700]
T A = -2 5 ¸ + 8 5 (9 ,7 x 6 ,4 x 1 )
8
4
5
;
(
0
,
5
)
[
7
,
2
]
;
2
,
8
6
2
,
5
(
0
,
3
m
a
x
)
;
6
L6470
ST Microelectronics
Ä â î å í ì î ñ ò (N M O S )
3 ; (7) [370]
TJ= -40¸+150 (9,7x4,4x1); [160]
{3 ,3 / 5 }
[0 ,3 m a x ]
7 D R V 8 8 2 3 -Q 1
Texas Instruments
× å ò â î ð å í ì î ñ ò (N M O S )
8 -3 2 ; (5 ) [6 ,5 ]
1 ; (3) [250] 50 (0,35max); [035max] TA= -40¸+125 (12,6x6,7x1,05); [150]
8
D RV8846
Texas Instruments
Ä â î å í ì î ñ ò (T P + T N )
4-18; (4,5) [2,9max]
1 [5 5 0 ]
2 5 0 m a x (0 ,0 6 ); [0 ,0 6 ]
TA= -40¸+85 (4x4x0,92); [160]
9 TB62212FTAG Toshiba Electronics Europe ×åòâîðåí ìîñò (TP+TN) 10-38; (8) {4,5-5,5}
1 ,5 [2 2 0 0 ]
40-150 (1) ; [1,5]
TA= -40¸+85 (7x7x0,9); [130-170]
10 TB6560AHQ Toshiba Electronics Europe Äâîåí ìîñò (NMOS)
4 ,5 -3 4 ; (3 ) {4 ,5 -5 ,5 }
3 ,5 [6 0 0 ]
6 0 -2 0 0 (1 ) ; [1 ]
TA= -30¸+85 (10x10x1); [170]

вено се захранва от мост в Tr на
драйвера, практически винаги реализиран с MOS транзистори. В най-разпространените двуполярни стъпкови ЕДГ (Bipolar Stepper Motor) токът
може да протича и в двете посоки.
Роторът на широко разпространените двуполярни хибридни стъпкови
ЕДГ (Bipolar Hybrid Stepper Motor) е
разделен на две половини, едната със
северен (N), а другата с южен (S)
полюс и всяка от тях има N на брой
зъба.
Два са основните видове управление на тези ЕДГ, което се определя
от посоката и големината на тока
през намотките. При класическото
управление (Full Stepping) от драйвера се осигурява ток Io=const и само
се сменят посоките му, т.е. възможни са 4 техни комбинации. Те са дадени на фиг. 4б – комбинация 1 е
положителен ток на намотка В и
отрицателен ток на намотка А, комбинация 2 е отрицателен ток на

двете и т. н. При последователното подаване на всяка от тях роторът се завърта на една стъпка,
съответстваща на 360/(PN) градуса, където Р е броят на намотките
– за статор с 2 намотки и N=50
ъгълът е 3,6° и стъпките са 100.
Намаляването му за по-прецизно установяване на положението на ротора практически не се прави чрез увеличаване на N, а чрез микростъпково
управление (Microstepping) от драйвера. При него се изменя и големината
на тока през намотките, като в Half
Stepping (или 1/2 step) всеки от токовете има две стойности, което се
вижда от фиг. 4в, а броят на стъпките се удвоява – при N=50 те са 200
през 1,8°. Съществуват и 1/4
Microstepping (Quarter Stepping) с 4
стойности на тока и при същия N
има 400 стъпки през 0,9°. Сравнително по-рядко се използват стъпкови ЕДГ с 800 стъпки (1/8 Microstepping) през 0,45°. По принцип
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възможността даден драйвер да осигурява микростъпково управление се
отбелязва в неговата техническа документация. Полезно е да се добави,
че въртящият момент на ротора е
правопропорционален на средната
стойност на тока през намотките,
т. е. на коефициента на запълване на
неговите импулси и съответно може
да се променя чрез ШИМ.
Сред предимствата на стъпковите ЕДГ са прецизното фиксиране на
положението на ротора на всяка
стъпка (относителната грешка е
няколко %), бързо задействане, спиране и възможност за смяна на посоката на въртене, просто и лесно управление (няма изрична нужда от
обратна връзка за осигуряване на
точността на установяване), изменение на оборотите в широки граници чрез промяна на честотата на
подаваните на намотките импулси.
Стъпковите ЕДГ се използват
навсякъде, където е необходимо пре-
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цизно и бързо установяване на желано положение на ротора. Типични
примери за приложенията им са компютърна периферия, автомобили,
системи за видеонаблюдение, медицински апаратури, прецизни задвижвания (например в роботи) и др. Трябва да се подчертае, че значителна
част от производителите препоръчват даден драйвер за част от тези
приложения, което е отбелязано в
каталожната информация.
В табл. 5 са дадени примери на
драйвери за двуфазни двуполярни
стъпкови ЕДГ, като тези в редове 13, 5, 6, 8 и 10 съдържат двоен мост
и съответно са предназначени за един

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ЕДГ, а четворните (редове 4, 7 и 9),
които се наричат и 2 Channel H-bridge,
осигуряват независимо управление на
два ЕДГ. Управлението на всеки от
тях се осъществява чрез импулси на
отделни входове или на общ вход, а
за осигуряване на пълна независимост
мостовете често имат отделни
маси. Даден е и видът на транзисторите в мостовете, като TP+TN означава реализация по схемата на фиг. 2б.
Захранващото напрежение VC (Control
Power Supply Voltage) е за блока Logic
на фиг. 1 и обикновено е в значително
по-тесни граници от +VS. То не се дава
като параметър, когато е равно на
+VS. Времената tON и tOFF са от мо-
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мента на подаване на управляващ
импулс до установяване или отпадане на съответстващото му напрежение на изхода.
И за двата вида драйвери трябва
да се отбележи, че токът Io е за
всеки от мостовете. Освен това
трябва да се има предвид, че понякога в техническата документация
стойността на тока IS също се дава
поотделно за мостовете. По принцип мостовете могат да управляват
и други товари – например даденият в ред 7 на табл. 5 може да се
използва още за един стъпков и два
постояннотокови ЕДГ или за 4 постояннотокови.
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Виртуални сензори
за индустриални
приложения
В

иртуалните сензори отчитат
качествата на продукти или параметрите на процеси посредством
математически модели като заместител на физичните сензори или в
комбинация с тях. Тези математически модели са базирани на данните, отчетени от физически сензори.
Техниките за виртуално отчитане
се прилагат като надеждна и разходно-ефективна алтернатива на скъпите или често непрактични физически измервания. Виртуалните сензорни системи обикновено използват за
база изчисления от конвенционална
измервателна апаратура, като оценяват съответствието на реалните с прогнозните стойности на параметрите. Виртуалните датчици
извършват индиректни отчитания
на абстрактни условия (които не са
физично измерими) чрез компилиране
и анализиране на данни, отчетени от
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група хетерогенни физически сензори. Приложението на такива сензори вече е утвърдено в редица области. Сред тях са автомобилостроенето, биотехнологиите, моделирането на химични системи и процеси,
роботиката, жилищната и сградна
автоматизация. В областта на машиностроенето тепърва предстои
масовото налагане на виртуалните
сензори. Най-разпространените приложения на такива решения са за
отчитане на вибрации, прогнозиране на смущения и предсказване на
грешки.

Видове виртуални
сензори
Виртуалните сензори са способни
да оценяват критични и обикновено
трудни за измерване променливи на
процеси като качество на продуктите. Това се случва посредством онлайн компилиране на стойностите
на други измерими променливи. Съще-

ствуват два коренно различни вида
виртуални сензори:
l Статични, конструирани на базата на изчисления, в които времевата променлива е изключена, тъй
като процесът или не е с динамичен
характер, или динамичните ефекти
са пренебрежими.
l Динамични, базирани на изчисления,
при които са взети предвид времето и ефектите на интеграция.
На практика всички процесни индустрии използват в една или друга
степен сложни виртуални сензори за
изчисляване на баланса маса/енергия
в системите за управление. Типичен
пример е масовият и енергиен баланс
в обменник, при който може да бъде
отчетена неизмерваната изходна
температура. Такова изчисление
може да бъде толкова сложно, колкото е необходимо, за да се вземат под
внимание последиците от налягането и температурата върху топлотворната способност и плътност-
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та, особено ако аналитичният
състав на флуида е известен.

Симулационни модели
Използването на статични или
динамични модели за симулация може
да помогне, когато са налице изчисления и корелации в процес на развитие, които след това се изпълняват
чрез онлайн или симулационни модели, които могат да се използват
директно онлайн въз основа на данни за процеса в реално време. Понятието „онлайн“ може да бъде интерпретирано по различни начини. В
този контекст то се отнася до автоматичното събиране на данни от
съоръжения в реално време, като се
извършват изчисления посредством
корелация или модел и в последствие
експортирането на стойностите в
управляващата или информационна
система на съоръжението за обратна връзка към оператора или като
входящ сигнал към контролера. Не би
трябвало обаче да се очаква от динамичните симулации да осигуряват
приемливи виртуални сензорни отчитания за всички отделни процесни
модули. Приложната им област е
ограничена до модули, които отговарят на следните критерии: циркулиращите компоненти са известни
или добре измерени; термодинамичните пакети за тези компоненти са
надеждни; модулните операции в
съоръжението са добре онагледени
чрез симулатор; основните смущения на процесите се проследяват и
измерват.
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Строгите симулационни модели
могат да предложат възможности
за развитие на виртуални сензори.
Базираните на статични модели
сензори имат широка приложна област и могат да бъдат използвани
за разработването на корелации или
онлайн. Динамичните модели, от
друга страна, могат да осигурят
надеждни стойности за времезависими променливи, но кръгът на приложенията им е ограничен до конкретни специфични случаи. Основната
им слабост е липсата на точно и
изчерпателно познание относно характера на входната информация, за
което може да се изискват онлайн
анализатори.

Възможни приложения
Виртуалните сензори са приложими и често задължителни, когато:
Качеството или процесният статус не могат да бъдат измерени
посредством физично устройство.
Оценяването на дадени качества
може да бъде доста усложнено и да
включва ръчно третиране на проби
от продукта, тестване на срока на
стареене, влажността или якостта
на опън, както и изгаряне на продукта и анализ на пепелта.
Физическите сензори са твърде
бавни.
Някои сензори като газовите хроматографи изискват повече време за
отчитане. Работният цикъл на сензора или инструмента може да бъде
по-дълъг от необходимия за осъществяване на адекватно управление

на процесите или изпращане на обратна връзка към оператора. Виртуалните сензори могат да осигуряват
и междинна информация, между две
отчитания например. Т.нар. проследяващи виртуални датчици могат да
се самокалибрират, като по този
начин гарантират постоянна точност на отчитането.
Физическите сензори са твърде
отдалечени.
Физическият сензор може да бъде
монтиран твърде далеч от точката,
в която са необходими отчитания,
за да осигурява своевременна информация за измененията в процеса. Това
закъснение може да възпрепятства
или забави навременната обратна
връзка към оператора и нужната
реакция от негова страна. Виртуалните сензори, от друга страна, могат да отчитат предсказно, като
предвидят даден резултат, който
ще е налице в бъдещ момент. Това е
едно от най-честите приложения на
виртуалните сензорни системи.
Инсталирането на физичен сензор
е твърде скъпо.
Някои по-сложни физически сензори могат да се окажат прекалено
скъпи за дадено приложение. В такъв
случай собствениците и мениджърите на индустриалните съоръжения
обикновено могат да си позволят
закупуването и инсталирането само
на един и са принудени да насочат
информацията от няколко производствени линии или машини през него.
Ако това се окаже единственият
начин да се отчитат качества или
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параметри на процеси, данните от
физическия сензор могат да бъдат
използвани като база за онлайн отчитане чрез виртуални сензори поотделно за всяка линия или машина,
като по този начин виртуално се
мултиплицира ефектът от инвестицията в скъп физически сензор. Много петролни компании например инсталират по една физически измервателна станция на платформа,
като провеждат тестово измерване на параметрите при добив на
петрол от всеки кладенец поотделно, а след това внедряват виртуални сензори и използват тази информация за основа на виртуалните
отчитания.
Пространството не позволява
инсталирането на физичен сензор.
При дадени приложения понякога
просто няма място да бъде инсталиран физически сензор или пространствената геометрия влияе върху
точността на измерванията. В такива случаи виртуалните сензори се
оказват единственото възможно
решение.
Условията на средата са опасни за
физическия сензор.
Има процеси, при които отчитането на качества или параметри
може да бъде извършвано само периодично или косвено, тъй като средата е "враждебна" и би могла да повреди физическия сензор. Виртуалните сензори тук отново могат да
използват за база периодичните
отчитания от физическите сензори,
за да отчитат непрекъснато, без
физически да са в досег с агресивната среда.
Физическият сензор е твърде неточен.
Някои физически сензори трудно
поддържат номиналните си параметри поради лош дизайн или специфични условия на работната среда.
В такива случаи виртуален сензор
може да бъде стартиран веднага
след калибрирането на физическия, за
да се проследяват прецизно процесите и да се следи за отклонения в
точността на физическите сензори.
Поддръжката на физическия сензор е твърде скъпа.
Някои сензори с времето се повреждат под влияние на условията
на експлоатация и трябва да се осигури регулярна превантивна поддръжка, за да работят ефективно.
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При експлоатация на нефтени кладенци на платформи например се инсталират измервателни системи за
позитивно отклонение, които с времето ерозират и губят точността
си. За да се поддържа непрекъснато
измерване и отчитане, е необходимо да се ангажира плавателен съд и
екип, който да подмени с друг сензор дефектиралото устройство и да
го занесе на ремонт. Това в повечето случаи коства на операторите
доста средства.

Аналитични и емпирични
техники за виртуално
отчитане
Съществува голямо разнообразие
от техники за виртуално отчитане, които могат да бъдат основно
подразделени в две групи: аналитични и емпирични. Аналитичните виртуални техники са базирани на прогнозни изчисления, отчитащи апроксимациите (приближенията) на изчисленията, постигнати чрез прилагане на физичните закони, които
влияят върху процеса или обекта на
измерване, до резултатите от реални отчитания на търсените параметри. За добре познати и изучени процеси тези апроксимации могат да бъдат изключително точни
(например използването на физичните уравнения за отношението между маса и енергия), докато за много
други процеси точни физични модели не съществуват и използването
на приближения би могло да доведе
до значително нарастване на грешката на сензора. Аналитичните техники обикновено се осъществяват
паралелно с техники за проверка на
данните. Емпиричните техники за
виртуално отчитане базират изчислението на стойностите на
търсените параметри на съществуващи данни от предишни измервания/изчисления на същите параметри и на корелацията на наличните
данни с други свързани процесни променливи. Съществуващите бази данни могат да бъдат генерирани или
чрез физическо измерване посредством временно инсталиран сензор,
или чрез детайлни еднократни изчисления посредством сложни физични модели, които обикновено е
твърде скъпо и ресурсоемко да
бъдат провеждани непрекъснато и
в реално време. Емпиричното вирту-

ално отчитане е базирано на функционална апрокисмация и регресионни техники, които могат да бъдат
приложени посредством редица статистически или реализирани чрез
машинно обучение методи на моделиране.

Виртуални сензорни
мрежи
Виртуалните сензорни мрежи
(VSN) са нова форма на съвместни
безжични сензорни мрежи. За разлика от предишните такива решения,
посветени на специфично приложение (например проследяване на дадена променлива), виртуалните безжични мрежи позволяват ресурсно ефективно паралелно изпълняване на множество задачи. Основната идея, заложена във VSN мрежите, е споделянето на ресурсите и съвместното
провеждане на няколко измервания,
като мрежовите възли получават
различни задачи и ги изпълняват, използвайки същите ресурси като за
една-единствена задача. Развитието
на този тип мрежи може да позволи
конфигурирането на динамично варираща подгрупа от възли (например
когато сензорите отчитат промените в даден процес/явление с течение на времето в различни точки)
или потребители (които получават
информация за промените в мрежата във времето).
Виртуалните сензорни мрежи
могат да бъдат конфигурирани чрез
осигуряването на логическа свързаност между съвместно отчитащи
сензори (collaborative sensors). Отделните мрежови възли могат да бъдат
групирани в различни виртуални мрежи, базирани на процеса или явлението, което проследяват, или на задачата, която изпълняват. VSN мрежите осигуряват протоколна поддръжка за конфигуриране, използване,
адаптиране и обслужване на подгрупи от сензори, съвместно изпълняващи специфична задача. Дори мрежови възли, които не следят дадено
явление, могат да бъдат част от
виртуална мрежа, ако позволят на
отчитащите възли да комуникират
помежду си през тях. Така VSN мрежите използват налични междинни
възли или други реални и виртуални
мрежи, за да пренасят ефективно
съобщения между отделните си елементи.
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Визуални виртуални
сензори
Тяхната реализация е опосредствана от два фактора: съвременните достижения в машинното зрение
и нарастващата достъпност на разходно-ефективни сензори за камери
и видеоустройства. За развитието
на визуалните сензори допълнително спомагат и най-новите разработки в областта на безжичните визуални сензорни мрежи (WVSN), които
позволяват обработката на визуални данни от видеомониторинг, макар
и с по-високи разходи, породени от
потребността да се съхраняват и
пренасят големи обеми информация.
За разлика от конвенционалните
физически сензори, визуалните виртуални сензори функционират на
базата на данни, извлечени от изображения или видеа, които могат да
бъдат съхранявани и пренасяни чрез
WVSN мрежи. Съответно инсталирането на един такъв сензор изисква
единствено поставянето на маркери в сензорната среда и насочването на сензора на камерата към тях.
Такава конфигурация има две основни предимства: улеснен контрол на
сензорите, тъй като са леснодостъпни и заменяеми; и възможността
един възел в камерата да взаимодейства с множество виртуални визуални сензори и ефективно да пренася събраната информация в мрежа.
Размерът на данните от виртуалните сензори обикновено е в пъти помалък от този на суровите изображения. С помощта на съвременните
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алгоритми за машинно зрение проследяването на дадени процеси или
явления чрез изображения може лесно да бъде изпълнено посредством
визуални виртуални сензори, които
са ефективна алтернатива на различните физични системи като акселерометри или датчици за обем/
изместване с цел структурен мониторинг на състоянието на дадено
оборудване.
Отчитането при визуалните сензори протича в две фази: в първата
от даден входящ видеоматериал се
извличат данни за състоянието на
маркерите от всеки фрейм чрез приблизителна оценка на пространственото им положение; във втората
фаза сензорът прави опит да свърже
информацията от извличанията с
времевата линия. След като времевите и пространствени данни са
извлечени от видеоклипа, могат да
бъдат отчетени динамичните изменения във всеки маркер.

не, нуждата им от отделна система за мониторинг и ограниченото им
действие. На практика те измерват
натоварването само в точките, в
които са инсталирани. Използването
на виртуални сензори се оказва единственият икономически обоснован
начин да се получи цялостна картина на натоварването в оборудването. Дори алгоритмите, симулациите
и математическите модели да могат да изградят сравнително точен
образ на реалността, и в най-прецизните изчисления се допускат грешки. Ето защо изследователите в
областта постоянно сравняват виртуалните данни с резултатите от
реални измервания, направени при
работещо оборудване. Ако има голяма разлика, моделите се преработват, за да отговарят по-точно на
реалността.

Мониторинг на
натоварването

Проектантите на решения за
Industry 4.0 се стремят да разработват индустриално оборудване с интегрирана интелигентна функционалност, базирана на смарт функции
за самонаблюдение. Разработчиците
вече са една стъпка по-близо до концепцията за самообслужваща се машина. На машините за формоване на
метал, например, им се налага да
работят продължителни периоди от
време, подложени на влиянието на
големи сили. При студеното формоване на части за автомобили, перал-

В практиката досега поддръжката на оборудването в производствените съоръжения се провеждаше по
предварително изготвен график или
инцидентно при настъпили аварии.
Някои производители все още оборудват машините си с физически
сензори, но решенията, които разчитат изключително на тези устройства, имат редица недостатъци.
Сред тях са по-високата им цена,
повечето усложнения при внедрява-

Скрининг на състоянието
на индустриално
оборудване
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ни машини, хладилници и други видове оборудване, упражняваното налягане може лесно да достигне няколко хиляди метрични тона. Тази операция се повтаря стотици или хиляди пъти в рамките на жизнения цикъл
на машината. Ако възникне повреда,
това може да причини значителни
щети на оборудването. Тъй като
тези машини обикновено са интегрирани в цялостни производствени
линии, може да бъде предизвикано
спиране на целия процес. В зависимост от степента на повредата,
ремонтът може да отнеме и цял
месец, а загубите да достигнат внушителни размери. Решения, които
позволяват предиктивен мониторинг на такива повреди в цялото
оборудване или в отделна машина,
биха позволили на компаниите да
извършват предварителна поддръжка и подмяна на критичните
компоненти, за да не се нарушава
производственият график.
В бъдеще машините масово ще
бъдат снабдени с интегрирани функции за самостоятелна детекция и
прогнозиране на повреди. Изследова-
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тели от института за технологии
за металообработка и формоване
Fraunhofer IWU в Кемниц, Германия, са
разработили прототип на информационно-базирана система за предсказващо наблюдение и поддръжка,
която позволява на операторите на
оборудването да определят кой компонент от цялата система е изложен на най-висок риск от повреда.
Разработката на системата е част
от проекта iMAIN, финансиран по
РП7 на ЕС за научноизследователска
дейност и иновации. От ключово
значение за технологията са именно
интегрираните виртуални сензори.
Те получават входяща информация
едновременно от компютърно симулирани модели и от физични сензори,
които осигуряват данни за натоварването, на което е подложен всеки
отделен компонент. Посредством
математически модели и малък брой
физически сензори може напълно реалистично да се симулира сценарий на
натоварването на цялото оборудване в реално време. Това осигурява
база за изцяло нов и иновативен подход към превантивната поддръжка.

Възможности за
разширяване на
функционалността
Съществуват редица възможности за разширяване на функционалността на виртуалните сензори. Облачен сайт, достъпен за неограничен брой потребители чрез широк
набор от интерфейси - включително през смартфони, таблети и лаптопи, може да служи като база за
съхранение на информация за натоварването във времето на машини
в различни производствени съоръжения.
Колкото повече данни се събират,
толкова по-прецизно е предсказното
наблюдение. Разработват се алгоритми, които позволяват на машините да се обучават с времето въз
основа на хронологията на авариите и ремонтите и сами да назначават подмяна на компоненти или да
отчитат, че са достигнали максимално натоварване. Реалните данни се сравняват със симулационен
модел, който може да бъде използван за прогнозиране на сривове в
оборудването.
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измервателна техника

Интернет базирани
системи за проверка
и калибриране на
средства за измерване
П

ри конвенционалните услуги
по проверка и калибриране на средства за измерване клиентите изпращат подлежащия на процедурата
уред в сертифицирана лаборатория.
Някои от тези уреди са обемни и
тежки, което ги прави трудни за
транспортиране и освен това по
време на процедурата по проверка
и калибриране клиентът не може да
използва инструмента. Едно от
решенията на този проблем е да се
изпрати инженер с подходящо оборудване и калибрирането да се извърши на място (при осигуряване на
необходимите работни условия от
страна на клиента). Друго решение
е да се изпрати само оборудването,
което да бъде свързано с уреда, подлежащ на контрол, и процедурата да
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се управлява от компютър през интернет. Отговорното лице може да
наблюдава процеса дистанционно
от лабораторията без физически да
присъства на мястото, където се
извършва процедурата. Това подобрява калибрирането и е по-удобно
за клиента.
Съществуващите интернет технологии предоставят възможност за
развитие на интернет системите
за калибриране. Методологията на
интернет калибрирането се базира
на клиент-сървър структурата. Повечето уреди са снабдени с комуникационни интерфейси като серийния
порт RS232, паралелния IEЕЕ-488 (поизвестен като GPIB) или мрежови
адаптори. Когато уредът е свързан
към компютър, операциите се управляват от него. Изгражда се т. нар.
затворена система. Необходимо е и
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съответното програмно осигуряване за управление на процеса по калибриране. Системата трябва да има
разширени възможности през интернет за събиране на измервателна
информация за калибрирането от
националната лаборатория. С други
думи националната лаборатория осигурява сървърната система, която
съдържа информацията, необходима
на клиентския компютър за дистанционна връзка. Чрез връзката клиентският компютър може да автоматизира калибрирането през интерфейса за комуникация на уреда. Данните от процедурата се изпращат
към системния сървър за обработка.
Клиентите от индустрията
имат полза от имплементиране на
такава система. Тя намалява времето, през което уредът не е в употреба. Работата на инструментите
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е директно проследима от националната метрологична
лаборатория. Експертите на тази лаборатория могат
да споделят умения и знания с клиентите.

Интернет калибрирането в Европа и
САЩ
Националната физична лаборатория (NPL) във Великобритания е водеща в интернет калибрирането с два
демонстрационни проекта, завършени още през 2000 г.
В следващите години лабораторията в сътрудничество
с водеща компания в производството на измервателна
техника започна да предоставя на клиентите си от
индустрията тази услуга. Предлага се и издаване на електронен сертификат за клиента, който му се изпраща за
разпечатване и съхранение.
С помощта на интернет, лабораторията контролира процеса, използвайки свой собствен софтуер за анализ на резултатите. Различните процедури са пригодени към клиентските изисквания. Въпреки това се следват законовите изисквания при провеждане на процедурата по калибриране, за да се осигури правилното й изпълнение. Като част от интернет калибрирането операторът, при който е уредът, е воден по време на процеса от сървърния компютър чрез специализирана уебстраница. Понякога се използва и уеб-камера, която предава към лабораторията видео от мястото на калибриране, ако се наложи последваща проверка за правилното
изпълнение на операциите.

През 2001 г. NPL разработват интернет калибриране за автоматични мрежови анализатори. Те съчетават
няколко програмни езика като JAVA, ActiveX и VB скриптове за разработване на софтуер, който позволява комуникация в две посоки между сървъра и дистанционната лаборатория, поддържайки сигурност на данните и
добра скорост. През 2004 г. лабораторията извършва
интернет калибриране на преносим оптичен рефлектометър с използване на преносим компютър и телефон.
Националният институт по стандартизация и технологии на САЩ (NIST) също разработва интернет базирано калибриране за мултифункционален калибратор.
Разработена е интерактивна процедура с използване на
тази технология. Тяхната процедура предлага обмен на
аудио, видео и данни, консултации и обучение, заедно с
уеб-достъпни процедури по калибриране, софтуер и отчетност.
Добре развито е и интернет калибрирането в няколко западноевропейски държави като например Холандия
и Германия. Steinbeis Transfer Center for Quality Assuarance
and Quality Metrology в Германия си поставя за цел да
улесни най-вече малките и средни предприятия, като
съкрати разликата между тях и големите компании в
управлението на качеството. Добавена стойност са
подобрените удобство, функционалност и степен на
достъпност чрез въвеждане на подобни системи.
Интернет калибрирането се развива бързо в световен мащаб, като лидери в това са Великобритания, САЩ,
Япония, Германия, Холандия и Южна Корея. Годишно се
провеждат международни семинари, на които се канят
представители на индустрията и се дискутира подобряване и развитие на технологията с цел внедряването й
в повече предприятия.
Интернет калибрирането е комбинация от знания за
приложението на интернет и дистанционно калибриране чрез IEEE-488. Приложението му е все още новост за
България и много малко представители на индустрията
използват тази технология у нас. Тя обаче е бъдещето
в метрологичната дейност заради предимства като
намаляване на разходите и спестяване на време, по-голямо покритие на клиенти от националната метрологична лаборатория, подобряване на провеждането на процедурите (оборудването на клиента може да си остане на
място и това да намали времето, в което то не оперира). Освен това, условията на калибриране могат да
бъдат записвани и проследявани чрез уеб камера, да се
записват температурата и влажността и т. н.

Функционални изисквания към интернет
системата за калибриране
Изискванията към системата трябва да бъдат разглеждани от две страни – сървърно приложение и клиентско приложение.
Изисквания към сървърното приложение: Базата данни следва да се съдържа на сървърния компютър.
Сървърното приложение съхранява определена информация за потребителя - идентификация, потребителско
име и парола. Сървърът трябва да може да поддържа
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работа с няколко клиента. Клиентът се свързва към сървъра с
идентификация и парола. След валидиране на данните за потребителя
сървърът му предоставя достъп.
Клиентът трябва да има достъп до
необходимата база от данни през
потребителското приложение.
Сървърното приложение е важно да
може да "наблюдава" дейностите,
които потребителят извършва по
време на калибрирането - идентификацията на клиента, оборудването,
използвано в процедурата по калибриране, резултатите от калибрирането, камера за визуално наблюдение на действията на потребителя, възможности за комуникация.
Сървърът работи, като предоставя
данни, като клиентът ще извиква
функции от сървърното приложение,
за да обновява базата данни. За базата от данни има отделни изисквания, посочени по-долу. Сървърното
приложение може да мониторира
статуса на калибрирането от страна на клиента.
Изисквания към клиентското приложение: Клиентското приложение
се свързва към сървъра чрез използване на потребителско име и парола. След осъществяване на верификация от сървъра клиентското приложение трябва да осъществява
достъп до собствения набор от уреди. Клиентското приложение показва списък с всички предлагани процедури с възможност за избор. След
избор на процедурата клиентът избира уреда, подлежащ на калибриране. След началото на калибрирането
приложението показва необходимите съобщения и изображения, осигурявайки инструкции за настройки на
оборудването. Също така, приложението показва резултатите в определени точки от калибрирането по
време на изпълнение на процедурата. Клиентът може да изпраща
съобщения и запитвания към сървъра
по време на калибрирането.
Изисквания към базата данни: Базата данни се намира на сървърната
машина. Всеки трансфер на данни се
осъществява от сървърното приложение. Точните термини и описания,
използвани в изискванията за базата
данни, не са задължителни и не е
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необходимо да бъдат следвани точно по време на изграждане на системата.
Клиентът трябва да се свързва
към сървърното приложение с валидна потребителска идентификация
според потребителската таблица.
Тя съдържа потребителска идентификация, парола и потребителско
име.
Инструменталните данни съхраняват списъка с инструменти, които потребителят и националната
метрологична лаборатория притежават, със следните атрибути производител, модел, сериен номер,
опции (допълнителни възможности
на инструмента), GPIB адрес, собственик на инструмента.
Данните за процедурата по калибриране съдържат името заедно с
UUT типа и стандарта, използван за
калибрирането. След избор на процедурата клиентът избира кой инструмент ще калибрира от базата
данни по атрибути като име, производител, версия.
След избора на процедурата за
калибриране клиентът избира предмета на калибриране от инструменталните данни. Обектът на калибриране трябва да съхранява данни в
релацията калибриран обект със
следните атрибути – потребител,
който извършва процедурата, инструмент (уред), вид процедура, начален час и дата, краен час и дата.
Релацията Стъпка на процедурата
за калибриране разширява тази на
процедурата за калибриране. Всяка
процедура по калибриране се състои
от няколко стъпки, които задължително се спазват в определения порядък.
Релацията Инструментални команди съхранява синтактичния модел на различните видове инструменти. Командите за управление на
функционалността на всеки отделен
инструмент са според ръководството на уреда, дадено от производителя.
В Резултати се съхранява найобща информация за калибрирането
– описание на точката за проба, обхват, отчитаната от стандарта
стойност, отчитаната от калибрираното средство стойност, грани-
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ци, стандартно отклонение, мерна
единица, размерност, разряди.

Нефункционални
изисквания към интернет
системата за
калибриране
Нефункционалните изисквания са
такива, които не засягат директно
специфичните функции на системата. Такива са изискванията към интернет свързаността и апаратното осигуряване на системата, различно от еталона и инструмента
под калибриране.
Интернет връзка: Свързаността
през интернет се определя от софтуера, който е използван за разработване на системата. Например
LabVIEW си има свой вграден уебсървър. Други приложения използват
уеб-сървъра на операционната система. При всеки от случаите трябва
да се изпълняват няколко изисквания:
l Възможност за връзка чрез LAN,
WAN или интернет.
l Сървърният и клиентският компютър трябва да бъдат свързани към
интернет. По възможност трябва
да се използва широколентова връзка.
l Сървърното приложение да е на
компютър с публичен IP адрес.
l Клиентското приложение да получава данни през сървърното приложение.
l Клиентското приложение да комуникира с инструментите чрез GPIB
(в последните години и USB) или
съответния интерфейс.
l Трябва да е наличен драйвер за управление на интерфейсния хардуер.
Този драйвер може да е готов продукт, предоставен от производителя или изтеглен свободно от мрежата, или да бъде създаден, следвайки
специфични изисквания, определени
от развойната среда, функционалността на инструментите, вида на
интерфейсите и др.
l Базата данни на потребителя не
изисква бързи транзакции, тъй като
се използва от малко потребители.
Хардуерни изисквания: Тези изисквания обикновено се отнасят до работната станция и инсталациите,
които се извършват. Те включват
изисквания към параметри като го-

лемина на физическото пространство, памет, скорост на процесора,
инсталирана операционна система и
др.
Избор на софтуер: Основна част
при разработването на интернет
система за калибриране е изборът на
подходящ софтуер за разработване
на сървърното и клиентското приложения. На пазара съществува голямо
разнообразие от програмни среди,
подходящи за разработване на такива приложения. Все пак, ако трябва
да се прави избор, е препоръчително
да се имат предвид няколко критерия, на които софтуерът да отговаря. Те са:
l модулност – позволява лесна проверка на отделни модули и опростена разработка на приложения;
l мултиплатформена преносимост
– позволява на проектантите да работят по отделни части, след което да ги съберат в обща платформа;
l съвместимост със съществуващия код – позволява работа с постари приложения и версии на програмното осигуряване;
l апаратна съвместимост – позволява събиране на данни от апарати с
различен интерфейс;
l гъвкавост на библиотеките – позволява създаване на програми на
ниско ниво, които могат да се
свързват в системи от високо ниво;
l добри характеристики за проследяване – оптимизира разработването на продукта и определя дефектите в кода;
l изпълнимост – предпазва от промени, скрива кода и създаване на самостоятелни приложения;
l add-on пакети – индексира доколко
продуктът е приет пазарно и скоростта на развитие;
l работа – потвърждава, че крайният продукт ще изпълнява поставените изисквания за работа.
Сред останалите критерии към
софтуера са интуитивен графичен
потребителски интерфейс (GUI), който да осигурява необходимата помощна информация на потребителя
и да го насочва в следващи действия,
както и мултимедийни възможности, които имат връзка с бъдещи
разработки.
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Оборудване за
зърнохранилища
Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, разглежда в рубрика Във фокус на
настоящия си брой оборудване, намиращо приложение в изграждането на зърнохранилища.
Предлагаме на вниманието ви по азбучен ред изказвания на компании, работещи на българския
пазар в тази сфера, които представят свои продукти и решения, отговарящи на специфичните
изисквания при съхранението на зърно.

Предлагаме съвременни решения
за автоматизация на
технологични процеси в силозноскладови стопанства
Фирма АС – ДС извършва цялостно изграждане на
електрическата част в складови бази, включително
изграждане на съоръженията за присъединяване към
електрическата мрежа (трафопостове, кабелни линии),
заземителна инсталация, мълниезащита, комуникационни и силови кабелни линии, проектиране и изготвяне
на електрическите табла за управление. Предлагаме
още изготвяне на софтуер за управление, съобразно
конкретния обект и изискванията на клиента, подвързване на съоръженията и пускане в експлоатация,
обучение на персонала за работа със системата за
управление, гаранционна и следгаранционна поддръжка.
Досега сме изградили общо 30 такива обекта в цялата
страна.
Микропроцесорното управление на съоръженията се
отличава с висока надеждност. При изграждането на
системата се използват висококачествени индустри-
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ални продукти. Управлението се осъществява чрез програмируем контролер на
фирма ABB, индустриален компютър и
сензорен екран. Технологията е енергоспестяваща и позволява бързо и лесно управление на всички
съоръжения с възможност за ръчен и автоматичен режим на
работа.
Системата спестява време при откриване и отстраняване на аварии.
Изобразяването на цялата технологична схема на
един екран предоставя на оператора пълна представа
за състоянието на всички съоръжения в обекта. Освен
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складиран на открито или в големи складови конструкции (силози, бункери, куполи и навеси); измерване
на всички ясно видими повърхности, независимо от
текстурата им, зърнения състав, наклона и/ или цвета; дизайн с промишлена степен на здравина и устойчивост; конструкция, която може да бъде използвана
във всяка среда и др. Системата е снабдена с вградена защита срещу прах (противопрахова тръба, пасивно действие) и вградена защита срещу мъгла (загряване на оптиката предотвратява проблемите с конденза). Решението притежава сертификати CSA,
ATEX и IECEx за потенциално взривоопасна среда, като
не се изисква никаква периодична поддръжка за осигуряване на нормална работа. Системата не изисква и
калибриране (периодично се проверява дистанционно)
и позволява отдалечено отстраняване на грешки (3G
мрежа).
инж. Емил Данков,
управител на АС – ДС

състоянието на съоръженията и положението на клапи
и шибри, на екрана се изобразява и маршрутът, през
който преминава зърното.
В аварийни режими се задейства звукова и визуална
сигнализация. Възможен е преглед на историята на алармите за изминал период от време. Съоръженията могат да се управляват чрез местни пултове или дистанционно от екрана. Когато управлението се извършва чрез компютъра, са възможни три режима на
работа - „ръчно неблокирано“, „ръчно блокирано“ и „автоматично“ управление. При неблокираното управление няма взаимни блокировки между съоръженията, т.е.
възможно е произволното им пускане и спиране. При
блокираното управление са осъществени блокировки
между съоръженията, за да се реализират различни
технологични цикли.
Използването на честотни регулатори в силозните
стопанства има редица предимства. То предотвратява късането на лентата на елеватора при стартиране.
Когато двигателят на елеватора се управлява с честотен регулатор, достигането до зададените обороти
става плавно, което предотвратява късането на лентата на елеватора при пускане, особено в случаите,
когато той е натоварен. Технологията осигурява
възможности за икономия на електроенергия, увеличава
живота на съоръженията – елеватори, редлери, шнекове и др., позволява регулиране на дебита на зърно, когато се използва за захранване на подаващия редлер. По
този начин се постига оптимално натоварване на съоръженията в системата. Честотните регулатори са
подходящи за вграждане както в нови, така и в съществуващи инсталации.
Акцент в гамата ни е и автоматизирано решение
за инвентаризация на зърното в силозните стопанства. За целта се използват VM3D лазерните скенери на ABB. Ключови характеристики на системата са:
измерване на обема на стоковия запас от материал,
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Продуктите ни
са подходящи
за тежките условия
в зърнохранилищата
Фирма Вайд-Бул е един от водещите доставчици на
елементи и апаратура за ниско напрежение на българския пазар от над 20 години. Ние предлагаме различни
решения, подходящи за хранително-вкусовия бранш - в
частност и за оборудване и мониторинг на зърнохранилища.
Известно е, че зърненият прах създава взривоопасна смес при наличие на кислород. При многобройните
движещи се елементи в силозите потенциален източник на искра е сериозен риск. Това изисква електрооборудването да отговаря на работната среда. За да се
запазят качествата на зърното, е важно да се следят
ред величини като температура, влага, налягане, вентилация и др. За целта Вайд-Бул предлага няколко гами
продукти за измерване и обработване на тези физически величини.
Част от основните предимства на предлаганите
от нас продукти на фирма Weidmueller са, че могат
да работят в тежките условия на работа, съобразени с температурата, влагата и праха, както и че са
сертифицирани за използване във взривоопасни среди. Ние предлагаме голямо разнообразие от преобразуватели на сигнали, намиращи приложение навсякъде, където измерването на температура, влага, налягане, дебит, тегло, скорост и др. са част от управлението на производствения процес. Това са преобразувателите от гамите АСТ20Х, АСТ20П, АСТ20Р,
MICRO, WAVE. Тук ще споменем и изделията за галванично разделяне – релейни и оптронни – от гамите
TERMSERIES, TERMOPTO. Предлагаме гама релета за
сигурност, отговарящи на стандарта SIL-3 за безопасна работа на хората и оборудването. Нашите
защити от пренапрежение покриват целия спектър
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подходящи за използване при тежките климатични условия при складирането на зърно без нуждата от ел.
табло, което спестява много средства. В комбинация с операторските панели, пригодени за Ех среда и
лесния начин на комуникация и визуализация, вие може да сте спокойни
по всяко време на денонощието, следейки всички параметри както на
място, така и от разстояние.
Динко Жеков, Вайд-Бул
от задачи, от захранването, през измервателните
контури до линии за данни, при малки габаритни размери.
Пасивните и активни В/И модули са със широк температурен диапазон на работа и Ех сертификат. Активните компоненти на Weidmueller позволяват свързване
на устройства от различни производители за разнообразни приложения.
Отскоро фирма Вайд-Бул разшири гамата продукти
за промишлена автоматизация с програмируеми контролери, честотни управления, операторски панели и
входно/изходни модули на шведската фирма Beijer
Electronics. Те се отличават с голяма надеждност, високо качество и конкурентни цени. Нашите честотни
управления са с висока енергийна ефективност и
възможност за IP 55 / 66, благодарение на което са
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Новите радарни уреди VЕGAPULS
обхващат всички приложения в
силозите и бункерите за зърно
До преди десетина години единствената технология
за измерване на ниво в зърнохранилища беше ултразвуковата. След това постепенно навлезе радарната технология с водеща микровълна. Постепенно с течение на
времето обаче се наложи по-надеждната безконтактна
радарна технология VEGA е позната с иновативната си
техника за измерване на ниво и прагматичните си решения, когато става въпрос за предоставяне на потребителя на практическо използване. Многократно изпитаната радарна технология е адаптирана към нуждите
на потребителите – оттам произлязоха и новите ра-
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дарни уреди VЕGAPULS, оптимално обхващащи всички
приложения в силозите и бункерите за зърно.
Практическите проблеми, които могат да възникнат при безконтактното
измерване на нивото в
зърнохранилища, са ниската
отражателна способност
на зърното, както и често
срещани високи и тесни силози, понякога и с вътрешни
прегради.
Радарните нивомери от
серията VЕGAPULS разрешават тези проблеми, благодарение на високия динамичен диапазон от 120 dB и добрата фокусировка на сигнала, достигаща до 4° диаграма на излъчване.
VEGAPULS серията радарни уреди надеждно измерва
нивото в целия диапазон от 0 до 120 m в различни
зърнохранилища. Времето на цикъла на измерване при
това е под 1 s, а точността достига до ± 2 mm.
Наред с непрекъснатото измерване, вибрационните
(VEGAVIB, VEGAWAVE) и капацитивни (VEGACAP) нивосигнализатори на ниво като независима измерителна
система осигуряват допълнителна безопасност и надеждност на измерването.
инж. Христо Медаров,
търговски мениджър - VEGA

Оборудването за зърнохранилища
САТ гарантира висока
производителност
Макар че машините CAT намират приложение основно в строителната и минната индустрия, много от тях
се използват и в селското стопанство и в частност в
зърнохранилищата, където са заети най-вече с товарене
и разтоварване. Техниката на Caterpillar се отличава не
само със своята надеждност, висока горивна ефективност и ниски експлоатационни разходи, но и с комфорт
и сигурност за оператора, което пряко влияе върху каче-
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ството на свършената работа. Бързосменяемите съоръжения гарантират висока производителност в широк
кръг от приложения в селското стопанство. За зърнохранилищата може би най-важният фактор е бързината, с
която зърното ще бъде натоварено, за да не става струпване на чакащи камиони или, още по-лошо, на кораби. Ето
защо телескопичните манипулатори САТ са най-търсени
за тази дейност. Възможността да бъдат оборудвани с
лесно сменяеми кофи с различен обем или палетни вилици
ги превръща в незаменим помощник на своите собственици. Кабината е просторна и с отлична видимост, а
управлението се осъществява с напълно интегриран електрохидравличен джойстик, който намалява умората на
оператора и дава възможност за прецизност и бързина
при изпълнение на различните операции. Бутон за разединяване на трансмисията е разположен в задната част на
джойстика - двигателната мощност се предава изцяло
към хидравличната система, с което се намалява времето на работните цикли, т. е. увеличава се производителността. С най-добрата в класа си горивна ефективност
телескопичните товарачи САТ осигуряват максимално
количество пренесен товар спрямо изразходваното гориво. Номиналната товароподемност при новата С–
серия е от 3300 до 5000 кг в зависимост от модела,
максималната височина на повдигане - от 6.1 до 7.3 м, а
двигателите, с които се предлага, са с мощност 101,
124 или 142 к. с. Хидравличната система се захранва от
товарочувствителна аксиално-бутална помпа с максимален дебит 150 л/мин. Благодарение на специфичната си
конструкция помпата осигурява високо постоянно налягане дори и при ниски честоти на въртене на коляновия
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вал. Стрелата е дву- или трисекционна, разпъването и
прибирането на отделните секции става чрез хидравличен цилиндър - общото време за издигане и разпъване при
най-често ползваните модели е 10 сек., а за спускане и
прибиране 7 сек. Благодарение на единната система за
управление на двигател-трансмисия-хидравлика и с помощта на клапан, пропорционално разделящ хидравличния
поток, е възможно изпълняването на всички три функции
едновременно. Максималната скорост достига до 32 км/
ч, като опция 40 км/ч - напред и 21 км/ч – назад, с което
значително се намалява времето за придвижване от една
работна площадка на друга. Телескопичният манипулатор
е с три режима на управление на колелата – само предни
управляеми, в кръг и рачешки ход. Това спомага за намаления радиус на завой и маневрирането му в тесни пространства. От 01.01.2014 г. всички машини са снабдени
с двигатели, отговарящи на изискванията на ЕС за емисиите на вредните газове Етап IIIB.
Елтрак България

Сензорите за сухи и насипни
материали на ифм електроник
намират приложение в
съхранението на зърно

Ифм електроник е доказан производител на сензори
за ниво, намиращи приложение в съхранението на зърно.
Поради иновативната технология и принцип на работа
на сензорите те засичат сухи и насипни материали без
да се влияят от наслагвания или запрашеност. Предлагат се сензори с опция за обучение чрез IO-Link софтуер
или посредством бутони, поставени върху самия корпус на датчика, имат възможност за засичане през
неметални стени. Към гамата от сензори на ифм се
предлага голям асортимент от монтажни и крепежни
елементи, така се осигурява монтирането им, без да
се правят промени по целостта на машината.
Стефан Преждаров, ифм електроник
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Силови
трансформатори
Част 2. Сухи трансформатори, свързване на намотките на трифазни
трансформатори, диагностика и поддръжка.

И

Продължение от бр. 9/2014

зползването на сухи еднофазни трансформатори в радиотехниката, автоматиката, сигнализацията и др. започва още в първата половина на ХХ век. Технологията на производство на сухи силови трифазни
трансформатори (ССТр), предназначени за преобразуване на електроенергията в електрическите мрежи и
подстанции, обаче е разработена покъсно – в последната третина на ХХ
век. От таблица 1 е видно, че като
габарит сухите силови трансформатори са доста ограничени.
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В последно време, във връзка с
внедряването на нови топлоустойчиви изолации, се разшири диапазонът от мощности на трансформаторите, като стана възможно да се
произвеждат ССТр с мощност до
2500 kVА.
Можем да разграничим два основни типа сухи силови трансформатори (освен според материала, от който се изработват намотките - мед
или алуминий):
l с лята изолация;
l с въздушно-бариерна изолация (открити намотки).
На този етап се използва епоксид-

Таблица 1. Електрически характеристики
на сухи трифазни силови трансформатори.
Номинална мощност
Номинално
кVА
напрежение ВН/НН кV

250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000

10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4
10/0,4

на смола за заливане на вече готовите намотки, като се прилагат две
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технологии за изготвяне на лята
изолация:
l вакуумна;
l ровингова, на базата на стъклотъкан и епоксидна смола.
Поради сравнително по-малките
си габарити, лесното и икономично
обслужване сухите трансформатори
се прилагат в трафопостове и РУ
близо до крайните консуматори.

Схеми и групи на
свързване на намотките
на трифазни
трансформатори
Трифазният трансформатор има
две трифазни намотки – високо (ВН)
и ниско (НН) напрежение, във всяка от
които влизат по три фазни намотки или фази. По такъв начин трифазният трансформатор включва шест
независими фазни намотки и 12 извода със съответстващи скоби. Началните изводи на фазите на намотките за ВН се означават с главните
букви А, В, С, крайните изводи – Х, У,
Z, а за аналогичните изводи на фазните намотки за НН се използват
обозначенията а, в, с, и х, у, z. В повечето от случаите намотките на
трифазните трансформатори се
съединяват или в звезда "Y" или в
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Фиг. 1.

триъгълник "∆", или по-рядко в "зигзаг" (Z) (фиг. 1).
Изборът на схема на свързване
зависи от условията на работа на
трансформатора. Например в мрежи с напрежение 35 kV и повече е
изгодно намотките да се съединят
в звезда (Y) със заземен звезден
център, тъй като при това напрежението на проводниците на линията на преноса (фазното) ще бъде
√3 пъти по-малко от линейното.
Това води до намаляване на необходимата стойност на изолацията.
Лампите в осветителните мрежи
например е целесъобразно да се захранят с понижено напрежение. В
този случай намотките на трансформатора също е изгодно да се

съединят в звезда (Y), като лампите се включат на фазно напрежение.
От друга страна, от гледна точка
на условията на работата на самия
трансформатор, една от неговите
намотки е целесъобразно да се включи в триъгълник (∆).
Фазният коефициент на трансформация на един трифазен СТр се
намира като отношение между фазните напрежения на празен ход:
Кф = Uф ВН пр. х / Uф НН пр. х,
а линейният коефициент на трансформация се получава по формулата:
Клин = Uлин ВН пр.х / Uлин НН пр. х
Ако свързването на фазните намотки е изпълнено по схемата звезда-звезда (Y/Y) или триъгълник-триъ-
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а

гълник (∆/∆), то двата коефициента
на трансформация са еднакви, т. е.
Кф = К лин.
При съединяване на фазните намотки по схема звезда-триъгълник
(Y/∆), Клин = Кф . v3, а по схема триъгълник-звезда (∆/Y) - Клин = Кф/√3.
Групата на съединяване на намотките на трансформатора характеризира взаимната ориентация на
напреженията в първичната и вторичната намотка. Изменението на
тази ориентация се осъществява
чрез съответстваща премаркировка на началата и краищата на намотката. Стандартните означения
на началата и краищата на намот-
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б

в

ките за ВН и НН са показани на
фиг. 2.
Да разгледаме отначало влиянието на маркировката на фазата на
вторичното напрежение по отношение на първичното като пример с
еднофазен трансформатор (фиг. 2) двете намотки са разположени на
един стержен и имат еднаква посока на навиване. Ще считаме, че горните клеми са началата, а долните –
краищата на намотките. Тогава ЕДС
Е 1 и Е 2 ще съвпадат по фаза и съответно ще съвпадат напреженията
U1 (на мрежата) и U2 (на товара). Ако
сега във вторичната намотка приемем обратна маркировка, то по

отношение на товара ЕДС Е2 си сменя фазата на 180°. Следователно и
фазата на напрежението U2 се сменя на 180°. По такъв начин при еднофазните трансформатори са възможни две групи на свързване, съответстващи на ъгъла на смяна – 0° и
180°. На практика, за удобство при
обозначаване на групите се използва
циферблатът на часовник. Напрежението на първичната намотка U1 се
изобразява чрез минутната стрелка,
установена постоянно на цифрата
12, а часовата стрелка заема различни положения в зависимост от ъгъла
на изместване между U1 и U2. Изместване 0° (съвпадение на фазите)
съответства на група "0", а изместване на 180° – група "6". В трифазните трансформатори могат да
се получат 12 групи на свързване.

Няколко примера
Нека намотките на трансформатора са съединени по схемата Y/Y.
Намотките върху един стержен ще
разположим една под друга. Изводите "А" и "а" ще съединим заради комбиниране на потенциалните диаграми. Определяме положенията на
векторите на напреженията на
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първичната намотка чрез триъгълника АВС. Положенията на векторите на напреженията във вторичната намотка ще
зависят от маркировката на изводите. За маркировката на фиг. 3а ЕДС
на съответните
фази на първичнаФиг. 3.
та и вторична намотка съвпадат,
така че ще съвпадат линейните и
фазните напрежения. (фиг. 3б – триъгълник авс). Тази схема има група
Y/Y-0.
На фиг. 4 е представена схема, в
която за разлика от фиг. 2 е изпълнено кръгово премаркиране на изводите на вторичната намотка (а>b, b>c,
c>a). При това фазите на съответстващите ЕДС на вторичната намотка се изместват на 120° или
номерът на групата се променя на 4
– (Y/Y-4).
Схемите на съединяване Y/Y позволяват да се получат само четните номера групи. При съединяване на
намотките по схема Y/∆ се получават нечетните номера на групите.
На фиг. 5 е показана схема с Y/∆
свързване. Тук фазните ЕДС на вторичната намотка съвпадат с линейните, затова триъгълник авс е завъртян на 30° обратно на часовата
стрелка спрямо триъгълник АВС. Но
тъй като ъгълът между линейните
напрежения на първичната и вторичната намотка се отчита по часовата стрелка, то групата ще има номер 11 – (Y/∆-11).
От дванадесетте групи на
свързване на трифазните трансформатори стандартизирани са две:
Y/Y-0 и Y/∆-11. Те, като правило, се
използват най-често в практиката.

Диагностика, обслужване
и поддръжка
Една от най-често срещаните
повреди при силовите трансформатори е стареенето на изолацията на
намотките на активната част. Вероятен сценарий за настъпване на
повреда при продължителна експлоатация ще бъдат междувиткови разряди или такива между отделните
намотки (бобини) на фазите.
Голяма част от силовите трансформатори, намиращи се в експлоатация, са отработили вече своя нормативен срок - 25 години и повече. С

82

а

б

цел удължаване срока на експлоатация е необходима оценка на състоянието на изолацията. Съществуват
различни методи за диагностика на
СТр, които се извършват под напрежение:
l термовизионен – извършва се инфрачервено обследване на дефектите под напрежение. Методът е удобен за първоначално откриване на
разряди.
l ултразвукова локация – основан на
откриването на акустични сигнали
от електрическите разряди с помощта на ултразвукови датчици.
Измерването на частични разряди в трансформатора позволява да
се определи дефектът на изолацията в ранен стадий на проявление и
да се контролира. Той обаче не се
използва често, тъй като в СТр има
много вътрешни шумове, които пречат.
l измерване на tgδ - ъгъла на диелектричните загуби;
l измерване коефициента на абсорбция.
Тези методи също не позволяват
да се намерят опасните места на
изменение в изолацията. По такъв
начин всички указани по-горе методи не са подходящи за широко използване с цел откриване на дефекти в
изолацията.
Към системата за мониторинг и
диагностика на състоянието на изолацията на СТр се поставят следните изисквания:
l универсалност;
l простота при използването;
l висока чувствителност;
l ниска погрешност;
l еднозначност на резултата;
l работа без изключване от мрежата.
За решаването на тези задачи са
разработени модели за мониторинг,
диагностика и защита на намотките на силови трансформатори.
Обслужването и поддръжката се
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Фиг. 4.
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свеждат до:
l своевременна проверка на качеството и количеството на маслото;
l проверка на изправността на релейните защити;
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Фиг. 5.

l проверка на изправността и броя
на охлаждащите вентилатори;
l проверка на изправността на маслените помпи;
l проверка на изправността на КИП,
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показващи параметрите на маслото
и охлаждането;
l регистриране на историята (причините и броя) за изключване на СТр
от к. с. и др.
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осветление

Съвременни достижения
при органичните
светодиоди
светодиоди (OLED)
О

рганичните светодиоди (OLED)
са сред най-иновативните технологии, които навлизат в потребителската и индустриална електроника.
Освен вече познатото им приложение в дисплеите на телевизори, смартфони и други електронни устройства, органичните светодиоди притежават огромен потенциал за приложение и в осветлението. Съвременните достижения в развитието
на технологията позволяват на OLED
осветителите да се превърнат в
ефективно и все по-търсено решение
не само за жилищни и търговски обекти, но и за осветление на промишлени помещения и оборудване, както и
за дисплеи на индустриална електроника.

„Гъвкавост“ в
осветлението
Органичните светодиоди могат
да бъдат произведени във всякакви
форми, а комбинирането им позволява разработването на прозрачни
и гъвкави панели с всякакви размери, автономно излъчващи (без допълнителна подсветка) светлина в
различен цвят. Предимствата на
технологията в сравнение с конвенционалните осветителни решения
са много – OLED осветителите са
енергийно ефективни, лесни за производство, компактни, леки и мащабируеми. В допълнение, органичните
светодиоди не се нуждаят от светлоразпределителни елементи и за
разлика от LED модулите не са точков източник. OLED осветителните
панели са базирани на ултратънки
слоеве органична материя. Всеки
слой с дебелина по-малко от една
хилядна от човешки косъм има специфична функция. Той се разполага
между два електрода с положителен
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и отрицателен полюс и излъчва
светлина при протичането на електричество.

Същност и приложения на
технологията
Органичните светодиоди са светоизлъчвателни диоди, при които
излъчвателният електролуминесцентен слой представлява ултратънък
филм от органична материя. Този
органичен проводников слой се поставя между два електрода – анод и
катод, като целият диод е разположен върху специална подложка (субстрат). Произвеждат се основно два
вида органични светодиоди: базирани на малки молекули и базирани на
полимери. Органичните молекули са
с различна електропроводимост –
от изолатори до полупроводници.
Производството на OLED модули се
състои в отпечатване на слоевете
върху субстрата чрез специална
технология. И макар тук подложките да са значително по-скъпи,
възможността за бързо и мащабно
производство прави технологията
доста по-икономична алтернатива
на изработката на конвенционалните осветители.
Съвременните разработки в областта на светодиодното осветление
все по-активно се насочват към оптимизиране на OLED технологията
и по-специално на излъчващите бяла
светлина OLED осветители за полупроводникови осветителни приложения (Solid-state lighting). Само след няколко години органичните светодиоди ще са достъпни за масово използване в работни помещения, за настолно осветление, осветление на
обществени, търговски и индустриални пространства. Предимствата
на технологията я правят подходяща и за преносими осветителни системи, гъвкави осветителни тела с

различно приложение, осветление на
автомобили, самолети и индустриално оборудване, както и за осветление, интегрирано в конструктивни елементи на сградите като прозорци, фасади, стени и др.

Предимства
OLED технологията намира все
повече приложения в осветлението
поради много по-ниската консумация
на енергия на OLED устройствата в
сравнение с конвенционалните осветители. Подобно на LED осветлението, което вече е доказана алтернатива на осветителите с ниска мощност, органичните светодиоди предлагат и редица други предимства,
базирани на възможността за директно излъчване без нужда от допълнителни оптични елементи. Възможността за производство на гъвкави
панели, които могат да заемат различни форми, разкрива огромен потенциал за приложение на органичните светодиоди в труднодостъпни и
малки пространства в индустриални производствени приложения.
Сред предимствата на OLED осветителите са приятната светлина
(близка до естествената), широкият
спектър на излъчване и възможностите за осветяване на големи пространства. В допълнение, органичните светодиоди са дифузни източници и не
се нуждаят от рефлектори или дифузери, което значително опростява дизайна на осветителните системи.
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осветление
Органичните светодиоди позволяват
и фина настройка на цветовете за
различни приложения, както и отлично цветопредаване.
OLED панелите са изключително
леки и могат да бъдат произведени
прозрачни и с дебелина, по-малка от
1,8 мм. Сред най-съществените им
предимства е дългият експлоатационен живот, който при съвременните органични светодиоди достига
над 50 хиляди часа. OLED осветителите отдавна са надминали светлинната ефективност на халогенните
лампи, като се очаква в бъдеще да
достигнат 150 lm/W. Те са екологично решение, при което е елиминиран
проблемът с отвеждането на отпадната топлина (тъй като такава на
практика няма), намаляват емисиите
на CO2 с по-ниската си консумация на
енергия и не съдържат опасни субстанции. Органичните светодиодни
панели са и напълно рециклируеми.

Пазарен потенциал
Високата енергийна ефективност
и широките възможности по отношение на дизайна позволяват едновременното съществуване на LED и
OLED решенията на пазара на осветление поради различните им предимства. Пазарните проучвания сочат,
че ако технологията продължава да
се развива със същите темпове, в
следващите няколко години цената
на органичните светодиоди може да
се намали до десет пъти. Дори цената на отделните компоненти на
диодите, както и на готовите панели, да падне, някои продукти вероятно ще запазят по-високи цени поради
интерактивния елемент на технологията, подобно на ситуацията в LED
индустрията. Паралелно с това обаче ще възникват нови приложения на
органичните светодиоди – в гъвкави осветители и екрани за електронно оборудване, интелигентни устройства за жилищна и производствена автоматизация, контролери, термостати, системи за сигурност,
дори интегрирани в дрехи и тъкани
осветители. Възможността за интегриране на OLED модули в широка
гама от устройства е в основата
на огромния пазарен потенциал на
технологията в различни области на
бита, търговията и индустрията.

Иновативни разработки в
областта на органичните
светодиоди
Органичните светодиоди позволяват излъчването на бяла светлина
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със същото качество като лампите
с нажежаема жичка, но с много по-висока ефективност дори от флуоресцентното осветление. Те могат да
бъдат изработени от широк набор
от материали, което позволява висока гъвкавост на процеса и възможности за постигане на оптимална
ефективност. Лампите с нажежаема
жичка обикновено излъчват с ефективност от 10 до 16 лумена на ват,
флуоресцентните осветители – около 60-70 lm/W. Произвежданите досега органични светодиоди достигаха максимална ефективност от 44
lm/W.
Наскоро в Института за приложна фотофизика в Дрезден, Германия
бе разработен прототип на ултраефективен OLED осветител, който в
дългосрочен план притежава сериозен потенциал за серийно производство и масово приложение. Инженерният екип проучва и възможностите
за разходно-ефективно производство на органичните светодиоди
чрез конвенционален „roll-to-roll“ печат по офсетова технология.
Ултраефективният OLED прототип, разработен в Дрезден, е с ефективност 90 лумена на ват с потенциал да достигне до 124 lm/W. Иновативността на решението се корени във възможността ефективността да бъде повишавана посредством използването на различни
материали и модификации в конструкцията.

Възможности по
отношение на дизайна
Повишаване на ефективността
може да бъде постигнато чрез намаляване на работното напрежение,
като се намали или изолира контактната зона между органичния материал и металните контакти.
Друга възможност за оптимизиране на дизайна е изработването на
корпуса на диода от стъклопласт с
оптични влакна, който е близък по
свойства до субстрата. Така се намалява количеството на отразената
и реабсорбирана светлина или изгубена чрез топлина енергия. В конвенционалните осветителни тела тези
загуби достигат до 80%. Най-голям
потенциал за повишаване на ефективността има в използването на
различни видове органична материя
в светодиода.
Въпреки напредъка на разработките в областта на OLED осветлението, евтини и високоефективни решения за масово приложение обаче все
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още не са достъпни на пазара. Обикновено високата ефективност е за
сметка на висока цена или скъсен
експлоатационен живот.

OLED технологии за
индустриални приложения
OLED технологията предлага множество нови възможности за разработването на гъвкави или прозрачни дисплеи и осветители за индустриално оборудване, които не се нуждаят от допълнителна подсветка и
предлагат значително по-голям ъгъл
на визуализация. OLED дисплеите са
в състояние да изобразяват много понаситени нива на черния цвят с много по-висок контраст от масово използваните дисплеи с течни кристали, като в допълнение са в пъти потънки и леки и позволяват много покомпактен дизайн на индустриални
монитори и екрани. Основно предимство на OLED панелите е възможността да бъдат използвани в зони със
слабо осветление като производствени, складови и логистични помещения. Контрастното съотношение
на разработваните съвременни решения е от порядъка на 2000:1. Друго съществено предимство на органичните светодиоди е широкият им
температурен диапазон на работа.
За разлика от много други технологии за изобразяване (като LCD дисплеите например), те могат да бъдат
експлоатирани при температури от
-40 до +80 °C. В допълнение, OLED
дисплеите осигуряват много пократко време за реакция в сравнение
с LCD екраните, както и много поширок цветови диапазон.
Мониторите и екраните, базирани на органични светодиоди, са подходящи за приложения в индустриални системи за мониторинг, преносими и стационарни устройства за
управление на индустриално оборудване, интегрирани контролни системи и др.
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интервю

"Софийска вода" АД
използва последните
технологии за управление
и експлоатация на ВиК
мрежи
инж. Валентин
Милушев,
старши мениджър
"Стратегическо
управление на
мрежата и планиране"
в "Софийска вода" АД,
пред сп. Инженеринг
ревю

Уважаеми инж. Милушев, какви
информационни системи използва "Софийска вода" за поддържане на актуална информация за състоянието на ВиК
мрежата?

рия за обекти, които са на труднодостъпни места и няма възможност
за захранване с електроенергия,
като се използват соларни панели и
акумулаторни батерии за осигуряване на необходимото захранване.

В момента "Софийска вода" АД
използва система за диспечерски
контрол и управление SCADA. Тя се
състои от две основни звена: телеметрия и диспечерски софтуер - от
една страна, и радиомрежа за предаване на данни и софтуер за тестване и пренастройка за радиомодеми от друга.
Към настоящия момент в SCADA
системата са включени 186 обекта.
Получават се и данни чрез телемет-

Какви системи и параметри
наблюдавате и контролирате
със SCADA?

86

Параметрите, които се наблюдават и контролират чрез SCADA, основно са характеристики на мрежата - водни количества, скорост, напор, водни нива; характеристики на
качеството на водата – мътност,
температура на водата, остатъчен
хлор; съхранен обем вода в напорните резервоари; състояние на помпи-

те в помпените станции – SCADA
осигурява автоматичното или
ръчното им включване; състоянието
на затворни органи и други арматури; следи се за наличието на опасни
газове в помпени станции, хлораторни станции и пунктове, като се контролират и системите за обезвреждането им. Системата SCADA алармира при отклонение на наблюдаваните параметри от предварително
зададените стойности, архивира
получената информация, визуализира
информацията в табличен и графичен вид за конкретен момент или
времеви период и др.
Нашите иновации в бъдеще ще
бъдат насочени към установяване на
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течове по водопроводната мрежа
чрез SCADA; проследяване, контрол
и оптимизация на разхода на електроенергия, използвана в помпените
станции; включване на допълнителни затворни органи, които да се контролират от SCADA; логическо автоматично управление на спирателни кранове и клапи чрез SCADA, които да позволят автоматизирано
управление на водопроводната система, и не на последно място - наблюдаване на нивата на язовирите
чрез SCADA.
Как осъществявате мониторинг и контрол върху качеството на питейната вода и хлораторните станции, разположени на територията на Столична община?

"Софийска вода" АД осъществява
двустранен независим вътрешен
контрол чрез процесни непрекъснати
(online) измервателни прибори на
основни и интегрални качествени
показатели като например: мътност, рН, температура, електропроводимост, UV абсорбция, брой на
частици с определена големина (2 и
5 микрона) и съдържание на остатъчен свободен хлор. Разполагаме с
масивни електронни архиви, от които при необходимост могат да се
дават справки за минали периоди.
Контролът се осъществява чрез
периодичен лабораторен мониторинг в характерни точки на мрежата, като честотата зависи от преминаващото водно количество в
съответния пробовземен пункт. Качествените показатели са регламентирани в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване. При
сигнали за отклонения от качествени показатели се правят извънредни
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лабораторни анализи и проверки с
преносими измервателни прибори.
Хлораторните станции, осъществяващи първично или последващо
обеззаразяване на питейната вода,
разполагат с автоматизирани системи за дозиране на хлора и непрекъснато измерване на съдържанието на
остатъчния хлор в подаваната към
клиентите вода. Чрез изградената
телеметрична система SCADA получаваната информация се събира и
архивира в Централния диспечерски
пункт, намиращ се в Контролния
център на "Софийска вода" АД.
Какви технологии използвате
при автоматичното управление на пречиствателните
станции?

Пречиствателните станции за
питейна вода (ПСПВ) разполагат със
съвременни технологии за третиране. Там процесът по пречистване се
управлява и контролира от автоматизирана система за управление,
като тя е двустранно резервирана.
Целият процес и всички съоръжения
се наблюдават непрекъснато, а характерни възли се управляват от
дежурен оператор, локализиран в
местен диспечерски пункт от операторска станция. Предвиждаме да
разширим гамата на процесните
измервателни прибори, като по този
начин ще прецизираме и още по-ефективно ще управляваме технологичния пречиствателен процес с оптимален разход на реагенти и енергия.
Благодарение на въведените
съвременни технологични системи
осигуряваме контрол в реално време
на ключови параметри като азот- и
фосфор-съдържащи съединения, наблюдение и контрол на пречиствателните съоръжения, работещи в
автоматичен режим, регулиране на
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потреблението на електроенергия и
повишаване на енергийната ефективност при пречистването на
отпадъчните води. Ефективното
управление на процесите позволи
през 2014 г. да постигнем ръст в
количеството произведена зелена
енергия, което достигна 98.4% от
консумираната електроенергия.
В СПСОВ Кубратово, където ежедневно постъпват около 400 хил. куб.
м отпадъчна вода, за наблюдение и
управление на процесите също се
използва SCADA система, която обхваща всички съоръжения, както и
десетки показатели по пътя на водата и утайката. Голяма част от
тях се използват при автоматизираното управление на възлови технологични процеси, които иначе биха
изисквали сериозен човешки ресурс.
За целта се използват съвременни
измервателни прибори, които показват в реално време как протича всеки отделен процес. В допълнение към
SCADA системата, е инсталирана
системата СТАР – софтуерен продукт, чието предназначение е оптимизиране на управлението на някои
от автоматизираните процеси с цел
икономии на електроенергия и химикали, както и подобряване на протичането на процесите на пречистване на водата като цяло.
Отделно от тези две системи,
има изградена и енергийна SCADAсистема, на която се следят потреблението на електро- и топлоенергия
на възлови точки в пречиствателната станция, като по този начин се
контролира и оптимизира потреблението.
Как контролирате налягането
във водопроводната мрежа?

Управлението на налягането във
водопроводната мрежа е едно от най-
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големите предизвикателства за всеки ВиК оператор, особено при мрежа
с гравитачен принцип на действие,
каквато е водопроводната мрежа на
гр. София. Естественото налягане се
дефинира от разликата между котите на водоизточниците и котите на
територията, която се захранва от
тях. За София такива водоизточници
са резервоарите - 12 главни и 38 локални или общо около 50 на брой.
Тъй като територията, захранвана от даден резервоар, в общия случай е твърде обширна и с естествена денивелация на терена вътре в
самата територия, се налага налягането да се повишава или намалява,
за да се привежда в съответствие
със съществуващите нормативни
изисквания. Повишаването се извършва чрез помпени станции, а намаляването - чрез редуктори за налягане. По този начин се постига изравняване на налягането, като се
поддържа достатъчно високо, за да
осигурява необходимото качество на
предлаганата услуга, но без да създава предпоставки за възникване на
аварии и течове. Дейността на помпените станции се следи в реално
време чрез SCADA, а всеки редуктор
изпраща алармираща информация до
централен сървър, когато параметрите на входящото и изходящото
налягане излязат от предварително
дефинираните рамки. По този начин
е възможно извършване на проактивни действия, когато настъпят смущения в работата на водопроводната мрежа. За управление на налягането "Софийска вода" АД използва
голям брой съоръжения, които към
момента са:
12 големи помпени станции – 10
постоянно работещи и 2 аварийни.
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Всички помпени станции, вкл. аварийните, са свързани към системата за
постоянен мониторинг и контрол –
SCADA и се наблюдават 24 часа в
денонощието, 7 дни в седмицата.
Над 300 локални помпено-хидрофорни уредби – това число е променливо,
тъй като постоянно се изграждат
нови такива, както и стари отпадат
от експлоатация, където това е
възможно. На почти всички уредби са
подменени помпените агрегати с
нови, по-икономични, които се управляват чрез електронен блок, осигуряващ висока надеждност и КПД.
Над 200 редуктора за налягане –
тази цифра също е променлива, тъй
като програмата за управление на
налягането продължава да се осъществява и в момента. Годишно се
пускат в експлоатация около 20 нови
редуктора, като се очаква в краен
вариант уредите да станат около
300. Това се налага поради високото
налягане в мрежата, залегнало в ОУП
на София, което води до голяма аварийност, респективно загуби на
вода. Редукторите, с които работи
"Софийска вода" АД, са съвременни
уреди с хидравлично управление, които поддържат постоянно налягане
на изход. Всички редуктори са оборудвани с електронни устройства за
отчитане, записване и автоматично изпращане на данните от работата им към сървърите на компанията. Работата им се следи постоянно, както и регулярно се инспектират и поддържат.
Използвате ли модели за прогнозно управление на ВиК мрежата?

Проектът за изграждане на хидравлични модели по водопроводната
мрежа стартира в края на 2011 г.,

като в момента е в процес на разработка. Предвижда се изграждане на
хидравлични модели на всяка една
DMZ-зона (зона, захранвана от един
водоизточник) или общо 29 бр. и
модел на Довеждащи съоръжения. Към
края на 2014 г. са готови детайлните модели на 57% от DMZ-зоните.
На този етап основните ползи от
разработването на хидравличния
модел на мрежата са обединяването
и верифицирането на голямо количество данни и информация за мрежата, получаването на хидравлични
данни от постоянни точки за измерване по мрежата, синхронизирането
на различните системи за мониторинг, допълването на липсващи характеристики по водопроводната мрежа, обогатяване на ГИС-базата данни, цифровизация на данни за геометричните характеристики на специализирани съоръжения (резервоари,
помпени станции, убивателни шахти) и др.
В същото време "Софийска вода"
работи по изготвянето на хидравличен модел и на канализационната
мрежа, като стратегическият модел
на канализационната мрежа вече е
завършен и в момента изграждаме
детайлните модели на отделните
зони. Чрез моделите ще извършваме
оценка на работата на системата,
определяне на критични участъци,
оценка на инвестиционни проекти за
бъдещо строителство и разширяване на мрежата, както и въздействието на цялата система върху СПСОВ
и естествените приемници на води
във водосборната област и др.
Набирането, верифицирането и
дигитализирането на данните за
мрежите е ресурсоемък и продължителен процес, който обаче дава
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възможност за проучване и моделиране на мрежите и в най-малкия детайл.
Хидравличното моделиране постепенно започва да набира все повисока популярност и тепърва предстои широкото му приложение както в проектната, така и в оперативната работа на организациите.
Как оценявате ефекта от внедрените съвременни технологии за управление?

Изграждането на хидравличен
модел на водопроводната мрежа е
от първостепенно значение за планирането на конкретните дейности
за оптимизиране работата на мрежата, респективно намаляване на
загубите на питейна вода. Чрез симулации в модела могат да се проиграват различни бъдещи дейности в
безопасна софтуерна среда и да се
преценят резултатът и ефектът
от тези дейности. Така реалното
изпълнение на терен може да бъде
проверено и подготвено предварително, което ще даде възможност
да се изпълни по възможно най-ефективния начин, с минимално отражение върху мрежата и доставяната
услуга на клиентите.
Данните от хидравличния модел
на канализационната мрежа се използват активно при планирането на
програмата за профилактика на големите колектори и канализационни
съоръжения, за извършването на различни анализи, както и за намиране
на критичните точки на мрежата и
планиране на дейности по коригирането им. Възможността за симулации на поведението на мрежата при
настъпване на различни събития дава
възможност за предварителна информация и планиране на реакцията

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

при настъпване на дадено събитие,
което помага за планиране на дейностите и по-бързата и навременна
реакция на екипите.
Денонощното наблюдение на ключовите съоръжения по водопроводната мрежа, както и на самата мрежа,
дава възможност да се идентифицират своевременно отклоненията от
нормалните параметри на мрежата,
което помага за превантивните
действия по корекции на отклоненията и привеждане на мрежата в зададените й параметри.
Съвременното управление на водопроводната мрежа е невъзможно без
динамичното управление и непрекъснат мониторинг. Компанията се
стреми да използва последните технологии в тази област, което да
помогне за непрекъснатото покачване на качеството на предлаганата
услуга.
Какви други иновативни системи планирате да внедрите в
бъдеще, с цел да подобрите
работата си и обслужването
на клиентите?

"Софийска вода" АД се стреми да
използва последните технологии в
областта на управлението, експлоатацията и оптимизацията на водопроводната и канализационна мрежа.
От тази гледна точка се планира
въвеждането на информационна система за наблюдение на отделните
зони в реално време, като се следят
основни параметри на водопроводната мрежа. В момента се подготвя
стартирането на тестов вариант
на такава система, която дава
възможност за контрол и оптимизация на мрежата, по-конкретно на
възникналите течове и поведението
на мрежата от тази гледна точка.
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Системата автоматично събира и
обединява данни от различни източници, извършва оценка на предварително зададени индикатори, алармира при достигане на гранични стойности и др.
Данните от инсталираните сензори за дебит и налягане се управляват от системата, която извършва
обединяване, съхранение, анализ, проверка и оценяване на същите както
към всеки един момент, така и към
исторически моменти от базата
данни.
Крайната полза, която се търси
от една такава система, е денонощно наблюдение в реално време на
всички параметри на водопроводната мрежа и предприемане на действия по коригиране на отклоненията, преди клиентите да са разбрали,
че има такива.
Освен това, през 2014 година
стартирахме няколко нови инициативи по отношение информирането
на нашите клиенти. Сред тях са графичното визуализиране на зоните,
засегнати от прекъсване на водоснабдяването, възможността гражданите да регистрират в специално
уеб-приложение сигнали за забелязани от тях нередности, свързани с
ВиК мрежата.
Също така вече шест месеца
съществува възможността нашите
клиенти да бъдат уведомявани с SMS
за предстоящите спирания на водата в района, в който се намират
имотите им. Услугата е безплатна
и изисква само кратка регистрация.
Всички тези възможности са достъпни чрез интернет страницата на
"Софийска вода" АД и са създадени
изцяло с цел по-доброто информиране на нашите клиенти.
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ВиК

Интелигентни
технологии за
управление на ВиК
мрежи
Н

апредъкът в областта на интелигентните технологии за водопроводни и канализационни мрежи помага на ВиК операторите да подобрят ефективността и проактивно
да управляват системите за водоснабдяване и водоразпределение. Основна цел на внедряването на интелигентни технологии за управление
на ВиК съоръжения е да се оптимизират системните операции, вместо
да се разчита само на капиталови подобрения.

Възможности за
автоматизация
Географски информационни (GIS)
платформи, SCADA системи, интелигентни измервателни уреди и усъвършенствана измервателна инфраструктура все по-масово се внедряват във ВиК мрежите за управление
на комуналните активи, мониторинг
на потреблението на вода и на системните операции, проследяване на
тенденции и отдалечен контрол на
помпи и клапани. Голяма част от използваните досега технологии, за
съжаление, не разполагаха с възможности за предиктивно мрежово моделиране и оптимизация на системната динамика, чрез които да се извършва прогнозна оценка на въздействието на оперативни или физически промени върху ефективността и
целостта на системата. Те не разполагаха и с инструменти за предиктивен анализ, които да използват
данните от извършените измервания за изготвяне на прогнозни модели и тенденции. Това пречеше на ВиК
операторите да вземат информирани решения и ги принуждаваше да
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разчитат само на опита си при реконструкции, ремонти и модернизации на мрежите.
Много от разработваните нови
динамични и аналитични системни
технологии са изцяло интегрирани с
GIS, SCADA, интелигентни измервателни уреди, сензори и инфраструктура, за да могат операторите да
оптимизират мрежовите операции
и ефективността в реално време.
Тези технологии могат да бъдат
генерално подразделени в пет категории.

Мрежови модели в реално
време
Мрежовите модели, симулиращи
хидравличното поведение на мрежите, и системите за управление на
качеството на водата са сред найефективните начини да се предвиди
поведението на водоразпределителните и водоснабдителните съоръжения при широк набор от профили на
натоварване и работни условия.
Моделите, базирани на закона за запазване на енергията и на кинетиката на реакцията, определят какви
биха били налягането, потокът и
качеството на водата при дадена
комбинация от системни характеристики и работни условия. Чрез предиктивните си качества тези модели осигуряват мощен инструмент за
оценка на системния отговор при
имплементирането на различни оперативни и управленски стратегии за
изпълнението на специфични задачи
като запазване качеството на водата, подсигуряване надеждността на
хидравличните системи или на физическата инфраструктура и др. За да
се постигнат тези цели, мрежовите
модели изискват точни и актуални

данни за състоянието на водоснабдителната мрежа. Това може да бъде
постигнато чрез синхронизиране на
данните от SCADA системите и
други телеметрични технологии в
реално време с мрежовите модели.
Постоянен поток от информация
(на 15-, 30- или 60-минутни интервали например), съчетан с инструменти за предиктивно моделиране, позволява на операторите на ВиК мрежи да получават незабавни уведомления при възникването на различни
събития, да идентифицират дадени
проблеми преди да са достигнали
критично ниво и да минимизират
ефектите на низходящия поток.
Може да бъде анализиран например
ефектът от прогнозно ниско ниво в
даден резервоар върху хидравличното поведение на мрежата и да се
определи кои абонати на дружеството биха били негативно повлияни от
ниското налягане. Могат да бъдат
бързо създавани и сравнявани алтернативни работни сценарии, за да се
определи най-подходящото решение.
Благодарение на мрежовите модели за симулиране в реално време операторите на ВиК мрежи могат да
прогнозират ефекта от цялостно
спиране на системите, изключване
на помпите, клапаните и инсталациите в резервоарите, от различни
дейности по поддръжка и обслужване, както и други планирани или непланирани събития. Мрежовите модели могат да послужат и за предсказване на стойностите на мрежови параметри като поток, налягане
и други, за които мрежови регистратори на данни не са достъпни, и за
прогнозно моделиране на поведението на системата, ако SCADA системите са офлайн.
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Модели за оптимизация
на операциите в реално
време
Моделите за оптимизация в реално време подобряват ефективността на ВиК мрежите и осигуряват понадеждни операции при свеждане на
разходите до минимум. Тези модели
автоматично обработват полевата
информация в реално време, като
своевременно се обновяват и настройват графиците за работа на
помпите и пречиствателните съоръжения, така че да изпълняват операциите с минимум разходи (като вземат предвид например профилите на
пълнене на резервоарите, минималните и максимални потоци и скорости,
както и общия поток на помпите).
Обикновено оптимизираните модели
за съхранение на масовия баланс се
комбинират с мрежови модели за
симулация в реално време с цел бързо
намиране на решения за подобряване
на системните операции, които са
близо до оптималните. Мрежовият
модел автоматично определя модела за съхранение на баланса, като
отчита промените в потреблението, управлението и други фактори
във всеки един етап на периода на
симулация. Вече оптимизираният
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график за работа на помпеното оборудване може да бъде подаден към
SCADA система, за да се използва при
прилагане на цялостна стратегия за
управление на ВиК мрежите.

Модели за мрежов
мониторинг и детекция
на аномалии
Тези модели разширяват функциите на интелигентните мрежи с
възможности за предиктивно прогнозиране и предварителна оценка на
условията. Те позволяват на операторите да следят в реално време
хидравличните показатели на мрежата и да сравняват моментната
мрежова динамика с прогнозни и исторически стойности, за да идентифицират бързо неочаквани явления и
проблеми и да набелязват ефективни мерки за разрешаването им. Такава мярка може да е например локализиране на конкретните клапани, които трябва да бъдат затворени, за
да се изолира дадена повреда и да се
уведомят засегнатите абонати.
Високи нива на потока през нощта в
конкретни зони на мрежата могат
да са индикатор за течове, прекалено ниско налягане или прекомерно
изпомпване. Спад в нивото на резер-
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воарите за съхранение в дадена зона
пък може да е показател за авария на
главния водопровод. Сред аномалиите, които могат да бъдат регистрирани в реално време чрез мрежови
модели, са големи отклонения в потреблението на вода, резки промени в потока, налягането и нивото,
аномални хидравлични условия, причинени от течове, пробойни, аварии в
резервоарите, разкъсвания на
тръбни връзки, неизправности в оборудването и др. Моделите за детекция на подобни проблеми са фундаментален напредък в мониторинга
на ВиК мрежи и осигуряват възможности за навременно иницииране на
мероприятия за предотвратяване
или смекчаване на неприятните икономически последици и рискове за
общественото здраве. Тези модели
позволяват предвиждане на аварии и
осигуряват достатъчно време за
реакция и подготовка при настъпващи кризисни ситуации.

Модели за регистриране
на събития в реално
време
Този тип модели създават условия
в интелигентните ВиК мрежи да се
осъществява непрекъснат монито-
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ринг и оценка на динамиката на качеството на водата, като по този
начин позволяват на операторите да
сравняват реалните резултати с
регулаторните изисквания (например
нивата на замърсяване). Чрез идентифициране на промените в качеството на водата в мрежата е възможно регистрирането на аномални
събития. Основна функция на моделите за регистриране в реално време
е своевременната детекция на потенциални рискове, което ги превръща в мощни инструменти за контролен мониторинг на общественото здраве. Тези модели са базирани
на концептуална рамка и статистически техники, използвани в моделите за мониторинг и детекция на
аномалии в реално време. Те могат
да анализират данните за стандартните параметри за качеството на
водата (общо съдържание на хлор,
съдържание на свободен активен
хлор, хлориди, pH показател, електропроводимост, общо съдържание на
органичен въглерод, мътност, общо
съдържание на разтворени вещества
и др.), получени от сензори за непрекъснат мониторинг, и да ги сравняват с прогнозни и исторически
стойности, за да регистрират про-

92

мените. Така чрез усъвършенствани
техники за разпознаване на тенденциите в качеството могат да бъдат
разграничавани нормалните показатели на водата от абнормалните и
да се отсеят фалшивите от реалните сигнали за опасност.

Модели за управление на
активите и капиталово
планиране
С тях се разширява функционалността на интелигентните ВиК мрежи с инструменти за предиктивен
анализ, които оценяват оставащия
полезен живот на тръбопроводите,
риска от цялостно влошаване на
показателите на мрежата и спомагат планирането на ремонти и дейности по подмяна. Те могат да бъдат
използвани за съставяне на рисков
профил на всяка отделна тръба в
мрежата (като се вземат предвид
рискът и последиците от евентуална авария) и да се идентифицират
най-проблемните зони. Това позволява на ВиК операторите информирано да изготвят приоритизирани графици за подмяна на тръбопроводите,
рехабилитация и поддръжка, планове
за управление в краткосрочен и
дългосрочен план, както и разходно-

ефективни цялостни капиталови
програми. Възможностите за оценка
на рисковете позволяват удължаване на полезния живот на тръбопроводите, подобряват превантивната
поддръжка, намаляват времетраенето на прекъсванията на услугите и
пестят средства. Резултатът е
подобрено управление на активите
и капиталово планиране, повишаване на капацитета, надеждността и
ефективността на мрежите и устойчивостта на ВиК услугите. Когато се комбинират със SCADA системи и интелигентни сензори, тези
модели се превръщат в мощен и цялостен инструмент за подпомагане
на решенията в интелигентните
ВиК мрежи.

Новости в мрежовото
моделиране
Ефективността на системите за
водоразпределение и водоснабдяване
най-адекватно може да бъде оценена
посредством методи за проследяване и симулиране в реално време, които сигнализират потенциални аварии достатъчно рано, за да осигурят
на операторите време за ефикасна
реакция и да минимизират икономическите последици и рисковете за
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здравето. Интелигентните ВиК
мрежи са ключов компонент от концепцията за интегриране на smart
grid функционалност във водоснабдяването. Те играят важна роля за осъществяването на непрекъснат мониторинг на системите, локализиране
на участъци с недостатъчен капацитет, оценка на различни подходи за
отстраняване на проблеми и неизправности, иницииране на контролни
програми при критични аварии, оптимизиране на времената за реакция и
ефикасността на кризисните мерки,
както и за установяването на адекватна базова линия за измерване и
подобряване на системната ефективност.
На базата на текущите инвестиции в технологии за събиране, архивиране и обработка на данни в реално време и различни телеметрични
системи, интелигентните ВиК мрежи разширяват рутинното мрежово
моделиране до възможности за планиране и проектиране на програми за
действия при аварии и поддръжка,
отдалечена детекция на течове, прогнозиране на пробиви в тръбопроводите, цялостно оптимизиране на
енергийното потребление, намаляване на въглеродния отпечатък и по-
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ефективно управление на качеството на водата.

Интегрирани
информационни и
контролни системи
Информацията от интегрираните информационни и контролни системи е по-точна, сигурна и навременна и помага на ВиК дружествата да
вземат по-добри решения за по-кратко време, както и да предприемат
проактивни мерки. Ако е внедрена интелигентна система за управление
на мрежата, течовете могат да
бъдат предвидени и предотвратени
или бързо локализирани и отстранени, което намалява загубите и пести средства.
В интелигентните ВиК мрежи информацията, получавана от SCADA
системите в реално време, сигнализира оператора за настъпили необичайни промени в хидравличния модел
на мрежата. На базата на тази информация се задейства специализиран
софтуер за мониторинг на съоръженията, който може да потвърди наличието на теч и потребността от
иницииране на коригиращи мерки.
Същата информация задейства проверка на системата за техническо
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обслужване, която при интегрираните информационни и контролни решения е свързана с ГИС платформа. Заявка към ГИС системата идентифицира точната локация на проблема,
показва кое действие би минимизирало ефекта за останалата част от
мрежата и уведомява контролната
система кои клапани да бъдат затворени, за да се изолира проблемът.
В интелигентните ВиК мрежи
интегрираните системи включват и
база данни за абонатите, която идентифицира кои от тях ще бъдат засегнати от дадена авария. Информацията се предава към система за
известяване на клиентите, която да
ги предупреди за предстоящите аварийни и планови ремонти.
В цялостните интегрирани системи за управление на ВиК съоръжения
могат да бъдат включени и ERP платформи за ресурсно планиране, където
данните за даден теч могат да бъдат
преобразувани в точна информация за
необходимите време, разходи и човешки ресурс за отстраняването му
и да бъде изведена детайлна справка
за влиянието на конкретната авария
и други оперативни параметри върху
ресурсите на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план.
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Климатизация
на центрове за
данни
Намалена консумация на енергия и СО2 емисии с технологията
свободно охлаждане (free-cooling)

С

пецификата на работа на центровете за данни определя значителните количества енергия, които изразходват, както и приноса им към изхвърляните в атмосферата вредни емисии. Високата плътност на оборудването и увеличеният брой на сървърните помещения са
само част от причините за това значително енергопотребление в центровете за данни, което ги превръща в
един от основните консуматори на електроенергия. На
фона на все по-голямата атрактивност на енергийно
ефективните технологии и стремежа към ограничаване
на потреблението на енергия, според направени проучвания разходът на енергия в дейта центровете непрекъснато нараства.
Проучванията сочат, че на практика по-голямата част
от тази енергия се изразходва не за захранване на
сървърите, а за поддържане на обслужващите системи.
Поради тази причина актуалната тенденция при изграждането на центровете за данни е усъвършенстването
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на технологиите за икономично използване на електроенергия не само на ИТ оборудването, но и при инженерните системи. За целта са въведени два показателя за
енергийна ефективност на центровете - Power Usage
Effectiveness (PUE) и Data Center Infrastructure Efficiency
(DCIE). И двата коефициента са въведени от The Green
Grid Consortium (глобален консорциум от ИТ компании и
професионалисти, търсещи начини за подобряване на
енергийната ефективност на центровете за данни и бизнес компютърните системи) и към момента са общопризнати мерки за ефективност в световен мащаб.
Индикаторът PUE е широко използван в ИТ индустрията показател, който показва количеството енергия,
използвано за захранване на ИТ оборудването в даден
център, срещу осигуряването на охлаждане и други поддържащи функции. Колкото по-висока е тази стойност,
толкова повече енергия се изразходва не за захранване
на ИТ компонентите, а за съпътстващи процеси: охлаждане, осветление, UPS-и и т. н. Традиционно в ИТ
индустрията PUE се движи около 1.5, но някои от най-
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Изчисляване на възможностите за екологично охлаждане
На разположение на операторите на центровете за данни е безплатен онлайн калкулатор, предоставен от консорциума The Green
Grid, с който те могат да оценят
потенциала за екологично охлаждане на центровете за данни в различни части на Европа. Калкулаторът и вървящите в комплект с
него карти помагат да се определи какви са възможностите за охлаждане на центровете чрез използване на въздух и вода от природата.
Потребителите посочват
държавата и града (за България са
налични София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица) и различни
променливи като цена на електро-

енергията, разхода за електроенергия за оборудването и други показатели, и като резултат програмата изчислява възможностите за
спестяване. Калкулаторът е базиран върху почасови данни от стотици метеорологични станции,
разположени в цяла Европа.
„Увеличаващото се натоварване на центровете за данни изискват все повече енергия за охлаждане на техниката, така че намирането на начини за намаляването
й е важно не само за организациите, които нямат възможност да
строят нови сгради за целта, но и
за онези, които просто желаят да
спестят“, поясняват от техническия екип на The Green Grid. Според

новите центрове на данни (например на Facebook) достигат нива под 1.1. Основна цел на бранша е коефициентът да бъде 1. Показателят Ефективност на инфраструктурата на дейта центъра (Data Center
Infrastructure Efficiency, DCIE) определя общата ефективност на изчислителния център в процентно изражение,
разделяйки енергийните разходи на ИТ оборудването от
общите разходи за експлоатация на центъра. Направени изчисления на базата на двата коефициента и други
проучвания посочват

тях голяма част от годината
въздухът извън центровете за
данни може да е по-хладен, отколкото този вътре и инструментът, разработен от консорциума, помага да се определи какви
ползи могат да се извадят от тази
температурна разлика.

но решение на проблема е свързано с използването на
особеностите на климата в района.

Free-cooling технологията
Характерна специфика на умереноконтиненталния
климат, който е характерен и за нашата държава, е

климатичната система като основен
енергиен консуматор
Голяма част от изразходваната енергия в центровете е вследствие от работата на климатичната инсталация, която целогодишно поддържа в тесни граници необходимите параметри на микроклимата. Известно е,
че в процеса на функционирането си сървърните системи генерират огромно количество топлина. Ако не се
използва система за охлаждане, температурата в помещенията би се покачила до нива, които могат да причинят авария, при това за много кратко време. Затова се
налага въздухът непрекъснато да се охлажда - денонощно и целогодишно. Това е причината водещите производители на системи за прецизна климатизация да инвестират сериозно в решаване на проблема с икономията
на електроенергия, търсейки всякакви възможни начини
за повишаване на енергийната ефективност на системите.
Част от решенията, насочени към постигане на икономия на енергия, са свързани с постигане на по-добро
разпределение на охлаждащия въздух вътре в помещението. Други - с подобряване конструкцията на прецизния
климатик с цел повишаване на коефициента му на полезно действие и намаляване на загубите на енергия. Възмож-
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наличието на периоди с високи и с ниски температури
на външния въздух. През студените месеци външният
въздух успешно може да се използва за охлаждане на
помещенията в дейта центровете. В този случай, за
отвеждане на излишната топлина се използва много помалко енергия, тъй като охлаждането на хладилния агент
се постига чрез студения външен въздух. Описаната
накратко технология е известна под наименованието
свободно охлаждане (free-cooling) и се използва предимно
за прецизните климатици. Превключването на климатика в режим на работа с използване на външен въздух се
осъществява автоматично, ако външните температури се понижат до достатъчно ниски стойности. В същото време използването на външен въздух не нарушава
по никакъв начин стабилността на поддържания микроклимат в сървърните помещения. Този режим на работа
не се отразява на работоспособността на оборудването.
В практиката се използват няколко схеми на реализация на т. нар. свободно охлаждане. Една от често прилаганите и наложили се в практиката схеми е базирана на
използването на допълнителен контур с междинен студоносител. Преносът на топлина се осъществява от
течност, охлаждаща се в топлообменник, разположен от
външната страна на сградата. За да се избегне замръзването на водата в тънките тръби на въздушния топлообменник (при отрицателни температури на външния
въздух), като междинен студоносител в повечето случаи се използва воден разтвор на етиленгликол. При
работа на климатика в този режим се постига намаляване на енергопотреблението, тъй като компресорът
не работи, а енергията се изразходва само за захранване
на помпите и вентилатора. Това допринася за удължаване живота на компресора.
Сред предимствата на free-cooling режима е и фактът,
че при аварийна ситуация, например прекъсване на електрозахранването, климатикът преминава в този режим
на работа, като изразходва много по-малко електроенергия. Благодарение на това, той може да работи дълго
време, захранван от резервни батерии.
Възможността за работа на прецизния климатик в
режим на свободно охлаждане в изключителна степен
зависи от климатичните условия. Размерът, с който ще
се намалят енергийните разходи, се определя изцяло от
температурите на външния въздух. Направени проучвания показват, че за държавите от Централна Европа
възможната икономия на енергия е около 30%.
Предимствата на free-cooling технологията й отреждат все по-голям пазарен дял и обещаващо бъдеще, става ясно от доклад на IMS Research. „Мениджърите на
центровете за данни трябва не само да поддържат
непрекъсната работа, но трябва и да я поддържат на
възможно най-ниската цена. Повишаващите се цени на
електроенергията правят свободното охлаждане много
изгодно“, допълват анализаторите от IMS Research.
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Индустриални
роботи
Поредица от материали по темата очертават съвременното състояние и
развитието на бранша у нас
Днес роботи се използват в почти
всеки отрасъл на промишлеността дори и малките и средни предприятия
често прибягват до тях с цел подобряване на ефективността на разходите и поддържане на пазарна конкурентоспособност. Анализ на Международната федерация по роботика
(IFR) сочи, че през 2014 г. са продадени над 200 000 промишлени роботи,
като очакванията за 2015 г. са тази
цифра да нарасне. Продажбите на
роботи са достигнали рекордни нива
в Азия, Австралия, Африка, Северна и
Южна Америка, сочат още данните
на организацията. Европа заема 32%
дял от световния пазар на роботика
и има добър шанс да се превърне в
основен играч в роботиката през
идните години, наред с азиатските
страни и САЩ. Пореден знак за този
траен ангажимент от страна на ЕС
е финансирането на 17 нови проекта
в областта на роботиката по програмата Хоризонт 2020. 13 от тях
са насочени към научноизследователска дейност за развитие на умения и
ключови технологии при роботите в
сферата на промишлеността и услугите, а останалите 4 ще са фокусирани върху въвеждане, тестване и
валидиране на иновативни решения в
контекста на реалния свят.

Линия, програмирана от Артек-Роботикс
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Главни двигатели на ръста в продажбите в световен мащаб са
поръчките от автомобилната и
металообработващата промишленост, а сред основните цели на внедряването на индустриални роботи
са повишаването на енергийната
ефективност, производствените
капацитети, качеството и безопасността на работа, показват още
данните на Международната федерация по роботика.
Според IFR глобалният бум се
дължи предимно на новите области
на приложение на роботите. Като
основна тенденция се очертава популяризацията на леките роботи,
които извършват съвместни операции с хора с цел максимално припокриване на работните пространства
и постигане на оптимална степен на
автоматизация. Те са по-лесни за
програмиране и по-безопасни за използване, което е възможно чрез
новите постижения в софтуера, интерфейса и системите за управление, позволяващи автоматизацията
на разнообразни задачи, дори от хора
без опит в роботиката, допълват
от IFR. Безспорно, партньорството
между човека и роботите ще има
ключова роля за прехода към интелигентно производство и осъществя-

ването на концепцията Industry 4.0.
Взаимодействието между роботи
и хора, възможностите за интегриране на повече интелигентност в
роботите и други съвременни тенденции при индустриалните роботи
бяха обект на статията ни в бр. 9/
2014 на сп. Инженеринг ревю. С нея
стартирахме

поредица от материали
в която имаме за цел да очертаем
напредъка на технологиите в областта на роботите и актуалното
състояние на пазара у нас.
В следващия брой на сп. Инженеринг ревю (2/2015) ще продължим
темата с представяне на български
специалисти в областта. Ще ви разкажем за дейността на една от наймладите български компании за програмиране на индустриални роботи
и интегриране на нови роботизирани системи - Артек Роботикс, създадена съвсем наскоро от 31-годишния
димитровградчанин Тодор Добрев.
Компанията се развива бързо и в
момента вече има няколко завършени проекта. Сред основните й клиенти са Global Solutions, Valiant, Gestamp,
Ford, Audi, Jaguar, Renault, FFT, Kuka,
VDL Steelweld, Introsys и други.
В третия брой на списанието на
българската индустрия ще направим
мащабен преглед на пазара на индустриални роботи у нас. Водещи фирми
в областта ще представят продукти и технологии за роботика. Ако
желаете да се включите в прегледа,
очакваме отговорите Ви (в обем до
3000 знака) и подходяща снимка, онагледяваща коментара, на е-мейл:
editors@tllmedia.bg до 15 април т. г.
Междувременно, можем заедно да
се насладим на постиженията в областта на роботиката на български
ученици и студенти в състезанието
на Робо Лига България в рамките на
форума ‘’Аз, инженерът’’ (11 март,
Интер Експо Център). Състезанието
се провежда за втори пореден път и
дава възможност за демонстрация
на различни хардуерни и софтуерни
разработки и решения в зависимост
от екипите и тяхното ниво.
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FANUC България: Роботизацията на
производството е възможност за
развитие на българската индустрия
Роботите могат да работят неуморно 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Те вършат своята работа с
непоколебимо усърдие, пълна ангажираност и ненадмината прецизност. От гледна точка на предприятията, роботите са примерни служители, които намаляват производствените разходи и постоянно допринасят за развитието на компанията и за подобряването на нейната
конкурентоспособност. Въпреки
множеството им безспорни предимства, интелигентните роботизирани системи и CNC металообработващите машини в българската индустрия са все още сравнително
малко и в тази област има голям потенциал за развитие.
"Съвременният пазар на роботи
предлагапочти безгранични възможности. Предприятията, оборудвани
с модерни решения, като автоматизирани производствени линии, все
по-масово се възползват от потенциала за разширяване на функционалността им. Роботизацията на
производствените съоръжения е
предпоставка за постигане и поддържане на висока конкурентоспособност на местната индустрия и
икономика. Това е една от основните причини днес все по-често да говорим за автоматизация на производствените процеси" - подчертават от FANUC България.

Роботите като
двигател за
индустрията
Днес армията от роботи в производствените предприятия по света е над 1,3 милиона роботи е с всеки ден се увеличава. Ние от FANUC
се гордеем, че сме интегрирал повече от 330 хиляди от тях. Чуждестранните компании отдавна са разбрали, че оборудването на производствените линии с интелигентните
решения е от съществено значение
за изграждането и затвърждаването на стабилни позиции на силно
конкурентните съвременни пазари.
В развитите страни големите,
средните и малки производствени
предприятия залагат на най-ефек-
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тивните решения по отношение на
индустриалните роботизирани системи и CNC машините. Ползите от
внедряването им са измерими и отдавна доказани. Високоиновативни
технологии за автоматизация от
години се внедряват в автомобилостроенето, производството и обработката на метали, каучуковата и
полимерна промишленост, пакетиращата индустрия. Много други индустрии също вървят по този път,
но бавно, вследствие на силния конкурентен натиск. Те все по-осезаемо усещат нуждата да оптимизират неефективните си производствени линии. За да посрещне нарастващите нужди на пазара, FANUC
произвежда в своите производствени мощности до 5 хиляди нови робота всеки месец, които са надеждни,
ефективни, прецизни, гъвкави и изключително лесни за управление - и
всичко това единствено и само в нашите фабрики в Япония. Това ни позволява да предлагаме качество и
прецизност, които отдавна са станали синоним на стандарт в индустрията.

Роботите са решение и
за малките по обем
производства
Роботизираните системи са специално проектирани да оптимизират индустриалното производство.

Днес, когато пазарът се променя
толкова бързо, тяхната роля е все
по-важна. Производителите са изправени пред нови предизвикателства - специализирани серии, по-високи изисквания към качеството и
повторяемостта, потребност от
цялостно намаляване на капиталовите разходи, недостиг на квалифицирани работници и нарастване на
конкурентния натиск. Доскоро индустрията правеше опити да преодолее тези предизвикателства без
роботи, поддържайки стереотипа,
че роботизираните системи са създадени само за големите компании
с мащабни производства. Днес вече
знаем, че това не е така. Динамичното развитие на роботиката по
отношение на възможностите за
сортиране, пакетиране, палетизиране и асемблиране позволи на роботите да изпълняват тези задачи и
в малки и средни индустриални производства.
"Добре е да подчертаем, че няма
индустрии, към които роботиката е специално насочена. Важен е
режимът на производството, а не
профилът на самото производство. Повечето внедрявания на
FANUC са в предприятия с високи
производствени разходи и нарастващ конкурентен натиск. Сред индустриите в България, които биха
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могли да получат най-много ползи
от интегрирането на индустриални роботизирани системи в производствата, са металургията,
електрониката, химичната, фармацевтична и козметична индустрия, оптиката, каучуковата промишленост, производството на домашни електроуреди. Отскоро такъв потенциал има и в хранително-вкусовата промишленост, където постоянно нарастват изискванията към хигиената, здравето и
безопасността", коментират от
FANUC България.

ските заводи роботизираните системи на компанията се използват
главно в оборудване за електродъгово заваряване, точково заваряване и палетизиране. Решения на
FANUC намират приложение и за
роботизирано зареждане и разтоварване на различни видове машини, като пресови машини или машини за инжекционно формоване.

Роботизираните
системи са мъдра
инвестиция
В днешно време, за да се гарантира непрекъснатото развитие на
компанията, са необходими постоянни инвестиции. Ето защо е важно да се проучват възможностите,
които съвременните технологии
предлагат, да се следи какви решения внедряват конкурентните
фирми и да се търсят оптимални
решения за собственото производство.
"FANUC България предлага широка гама от роботизирани системи,
покриващи всички потребности на
производителите. Продуктите на
компанията са интелигентни и с
висока гъвкавост, и могат да заместят хората в извършването на всякакви задачи.
За компаниите, които търсят
решения за пакетиране и палетизиране на продукти, е специално разработена серията роботи FANUC M
410iB. Най-новият модел от гамата
M-410iB / 140H осигурява бързо и прецизно палетизиране с капацитет
от 140 кг.
Към производителите, които
имат потребност от оптимизиране на заваръчни процеси, е насочена гамата ARC Mate 100iC. Устройствата са оборудвани с високотехнологични инструменти, които гарантират ефективна работа, надеждност и значително енергоспестяване", информират от компанията.

Съвременна технология
с подкрепата на
местни инженери
"От години продуктите на
FANUC оглавяват класациите за
най-технологично усъвършенствани, сигурни и надеждни решения за
индустриална автоматизация.
Всяка година кръгът ни от доволни клиенти се разширява", изтъкват от FANUC България. В българ-
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"Продуктите на FANUC са изключително популярни в страната, благодарение на това, че се предлагат
заедно с възможности за поддръжка
на целия жизнен цикъл на роботизираните системи. Сервизното обслужване се извършва от високо квалифицираните инженери на FANUC
България. Това позволява идентифициране на индивидуалните потребности във всяко производство, избор
на подходящото оборудване и ефективно внедряване на приложения",
допълват експертите на фирмата.

Критерий за избор на
решение
Сред най-важните критерии за избор на решение в областта на автоматизацията на производствените
процеси е критерия за възвръщаемостта на инвестициите. За да се
изчисли стойността на инвестицията по отношение на ползите, произтичащи от внедряването на роботизирани системи, трябва да бъде
извършен задълбочен анализ на рентабилността. Добър пример за рентабилно приложение е внедряването
на палетизиращи роботи, които
обикновено се интегрират в края на
производствените линии и ролята
им за цялостната продуктивност
на производството е голяма.
Ето защо при избор на конкретно решение е важно да се вземат
предвид различните изисквания на
производителя, конкретните данните и оценка за различните предложени варианти за роботизация,
както и опита на интегриращата
компания. Това са важни критерии
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за избор на оптимален модел робот,
отговарящ на конкретните нужди
на производителя, както и за ефективното му внедряване.
Необходимо е да се вземе предвид
и гъвкавостта на решението, която в случай на необходимост позволява на компанията да промени типа на пакетираните продукти без
риск от повреда на пакетиращите
машини. Изборът на роботизирана
система зависи от продуктите, които ще бъдат пакетирани. Важен е
и капацитетът на робота, както и
гъвкавото организиране на позициите на палетизиране около робота.
При голямото разнообразие от
продукти критичен е и изборът на
оптимални хващачи, убедени са от
FANUC. В допълнение към техническите параметри, трябва да се вземат предвид условията, предлагани
от доставчика или интегратора за
гаранционен и след гаранционен сервиз. Разполагаемостта на резервни
части през целия цикъл на живот на
даден робот. Квалификацията и скоростта на реакция на сервизния персонал. Това са критериите при избор
на конкретно решение за автоматизация на производството и съответен модел робот - т.е оценка на степента на риска, свързан с възникването на непланирани прекъсвания на
производствения процес и свързаните с тях потенциални загуби.
"Най-важните въпроси, които
трябва да си зададем, когато избираме индустриално роботизирано решение, са: Какви изисквания ще трябва да покрие автоматизираната линия след година или дори след пет?
Каква ще трябва да бъде нейната
ефективност? Какви продукти ще се
палетизират? Предвид също така
трябва да се вземе и възможността,
че след година пазарът може да породи промяна в технологиите за пакетиране и палетизиране - т.е. каква е изначално заложената гъвкавост
на избраното роботизирано решени.
Какво пространство ще ни е необходимо за интегриране на роботизирана система в производствената линия, колко от служителите ще могат да бъдат пренасочени към други
звена и задачи. Намирайки отговорите на тези въпроси съвместно с нашите клиенти дава възможност да
бъде избрано оптимално решение,
подходящо за конкретното производство", обобщават от FANUC.

www.fanuc.bg
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машини

Многоосна
металообработка
Тенденции в развитието на технологиите

К

онвенционалната обработка
на детайли със сложни обемно-профилни повърхнини се извършва върху
обработващи центри чрез ангажиране в подавателните движения на 3
линейни оси. Най-често използваната
технология е 2,5-осното фрезоване,
при което две от осите (X и Y) участват в интерполационното движение, а третата (ос Z) е позиционираща. По този начин се обработва равнинен вариант на обемната
повърхнина - практически произволен
по сложност контур. За обработка
на обемните повърхнини се прилага
3-осното фрезоване. При него в интерполацията участват и трите
оси. Рязането се осъществява с монолитни твърдосплавни опашкови
фрези, чиято ос остава винаги перпендикулярна на равнината XY.
Главният недостатък на конвенционалната обработка на сложни
обемно-профилни детайли се изразява в невъзможността за обработва-
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не на всички повърхнини, тъй като
някои от тях не могат да бъдат
достигнати от инструмента. С особена сила това се отнася за
повърхнини с обратен наклон. Решаването на проблема води след себе
си поредица от принудителни мерки. Едната от тях е многократното
сменяне на установката на детайла,
представляващо нерядко повече от
десет последователни пребазирания
и затягания. Другата е ръчното дообработване на проблемните участъци. Третата нежелана мярка е
използването на инструмент с голяма дължина, чиято работа поражда
вибрации, влошаващи качеството на
обработваната повърхнина. Като
следствие, времето за производство се покачва многократно, точността на обработката намалява,
производственият брак нараства. В
списъка на лошите производствени
резултати се добавя повишеният
разход на работещия в условията на
вибрации инструмент. Всичко това
поставя под съмнение икономическа-

та рентабилност на производството.
Същевременно необходимостта
от обработката именно на детайли
със сложни обемно-профилни
повърхнини през последните години
нарасна. Различни важни сектори на
индустрията - енергетиката, авиацията и космическата техника, автомобилостроенето, корабостроенето, уредостроенето и други, поставят пред машиностроенето задачата за бързо, евтино и точно
производство на турбинни колела,
лопатки за турбини, корабни винтове, елементи от тялото и оборудването на летателни и космически
апарати, корпусни детайли на автомобилни двигатели, матрици и поансони, леярски форми и т.н. Отговорът на новото предизвикателство е

многоосната обработка
За разлика от конвенционалната,
при многоосната обработка към
традиционните три линейни оси се
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добавят определен брой ротационни
и линейни оси, които работят в общ
синхрон. Чрез ротационните оси се
осигурява такова завъртане на заготовката или инструмента, което
прави възможен достъпа до всички
обработвани повърхнини. Чрез допълнителните линейни оси се постига
едновременно обработване с няколко инструмента. Цялостната обработка се осъществява при една установка, без да е необходимо пребазиране и повторно закрепване. В повечето случаи се елиминира и допълнителната ръчна обработка. Работи
се с къс инструмент с достатъчна
собствена коравина и трайност,
който реже без вибрации с висока
скорост и точност.
По този начин се постигат предимствата на многоосната обработка:
l цялостна обработка при една установка върху една машина на детайли със сложни обемно-профилни
повърхнини;
l повишаване на производителността чрез съкращаване на времето
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за обработване;
l повишаване на точността благодарение на безвибрационната работа и силно намалените собствени
деформации на инструмента;
l намаляване на производствените
разходи поради запазване на номиналния експлоатационен ресурс на инструмента;
l по-добро обслужване на клиента,
тъй като поръчките се изпълняват
по-бързо при по-добро качество. Разширява се разнообразието на геометрията на обработваните
повърхнини, което открива достъп
до повече пазари;
l висока рентабилност на производствената дейност.
За реализацията на тези предимства не е достатъчно производителят да разполага просто с многоосна машина. От решаващо значение
за успеха са всички други компоненти на единната система за подготовка и провеждане на технологичния процес - САМ-системата за генериране на управляващата програма,
системата за ЦПУ, организацията на

производството, технологичната
екипировка, обслужващият персонал.

Машини за многоосна
обработка
Обработващите центри са представители на най-често използвания
вид многоосна обработка - 5-осната.
При тях към трите линейни оси се
добавят две ротационни. Възлите,
изпълняващи движенията по ротационните оси, са въртящи и наклоняващи. Въртящите имат произволен
ъгъл на завъртане в двете посоки,
докато наклоняващите са с ограничение на завъртането, което може
да е симетрично (например ±130 градуса) или несиметрично (например
+30, -115 градуса) спрямо неутралното положение. Компановките на обработващите центри са предимно
вертикални, тъй като заемат помалка площ, удобни са за отвеждане
на стружката, имат малка чувствителност на стабилността към локализацията на обработката в работното пространство и др.
Машините се делят на такива за
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непрекъсната 5-осна обработка (наричани накратко машини за 5-осна
обработка) и за 3+2-осна обработка
(наричани накратко машини за 3+2осна обработка). Машините за 5осна обработка реализират непрекъсната интерполация по всички оси.
При машините за 3+2-осна обработка двете ротационни оси се използват като индексиращи - заготовката предварително се завърта в дадена позиция и в това фиксирано
положение се извършва конвенционална 3-осна обработка с използване
на трите линейни оси. Ако машините за 5-осна обработка са универсалното решение за всички случаи, машините за 3+2-осна обработка са
един бюджетен вариант с по-ниска
цена, който в същото време обхваща значителен брой от предлаганите от пазара технологични задачи.
За осигуряване на висока статична и топлинна стабилност компановките на машините са термосиметрични, портален тип или с къса стабилна колона. Разнообразието може
да се сведе до следните четири вида
компановки (вж. фигура 1):
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Фиг. 1a.

Фиг. 1б.

Въртяща и наклоняваща маса
тип „люлка“ за завъртане на детайла (фиг. 1а). Шпинделът получава линейни движения. Компановката
е подходяща за машини от долния до
средния сегмент на средния типоразмер и за заготовки със сравнително
неголеми размери и маса.
Конзолна наклоняваща и въртяща маса за завъртане на детайла
(фиг. 1б). Компановката е производна на горната, осигурява по-голяма

компактност на конструкцията. В
някои изпълнения оста на ротация на
наклоняващата конзолна маса е завъртяна в хоризонталната равнина на
45 градуса, което повишава точността на ротационните оси. В повечето случаи шпинделът изпълнява и
трите линейни движения. В отделни
решения конзолният край се свързва
с подходяща лагерна опора, което
приближава компановката до тип
„люлка“ и повишава стабилността
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и носещата способност.
Въртяща маса за детайла и наклоняваща шпинделна глава (фиг.
1в). Тук ротационните оси са разделени. Въртящата маса има по-голяма
площ и носеща способност, поради
което е подходяща за машини до
горния сегмент на средния типоразмер. Използва се за детайли със сравнително големи размери и тегло.
Въртяща и наклоняваща шпинделна глава (фиг. 1г). Компановката е предназначена за детайли с
голям габарит и тегло. При екстремни стойности на размерите и теглото се предпочита детайлът да
остане неподвижен, а всички движения да се изпълняват от шпиндела.
Следва да се отбележи, че фактическите размери на работното пространство се ограничават от габаритите на шпинделната глава и намиращия се в нея режещ инструмент.
Спецификата на обработваните у
нас детайли предопределя интереса
на работещите в машиностроителния сектор подчертано към първите
две компановки - с въртяща и наклоняваща маса тип „люлка“ и конзолна
наклоняваща и въртяща маса. Получаваните резултати са много добри
както по показателите за точност
и качество на обработваните
повърхнини, така и по отношение на
производителността и рентабилността на производството. Относителният дял на новозакупените машини у нас за 5-осна обработка непрекъснато нараства и тази тенденция е във възход през последните
няколко години.
Трайността на инструмента и
експлоатационният ресурс на машината, като компоненти на рентабилността, се определят във висока
степен от виброустойчивостта на
обработващия център. За целта носещата система се конструира така,
че масовият център да е възможно
най-ниско, подвижните органи - с малка маса, неподвижните детайли - с
възможно най-голяма маса и изготвени от вибропоглъщащ материал.
Обикновено се използва високояк сферографитен или вермикулярен чугун,
а като по-ефективно, но по-скъпо решение, е полимербетонът.

108

Фиг. 1в.

Фиг. 1г.

Шпинделният възел има основно
три изпълнения - с ремъчна предавка,
директно задвижване и мотор-шпиндел. Междинната предавателна кутия утежнява конструкцията и намалява динамиката на шпиндела, поради което практически не се използва.
Главният двигател обикновено е асинхронен. От най-висок ценови клас са
мотор-шпинделите - сложна мехатронна система с множество сензори
за контрол в различни точки на температурата, вибрациите, деформациите и др. В тях се вграждат синхронни двигатели с постоянни магнити в
статора, предпочитат се за високоскоростна обработка и осигуряват
честоти на въртене до 60 000 оборота в минута, двузоново регулиране, мощност до 45-75 киловата, бързи
процеси на ускоряване, спиране и реверс. Лагерите са основно търкалящи
хибридни с керамични сачми, но в специални случаи се използват хидростатични, аеростатични и магнитнодинамични.
Подавателните преводи по осите
са бързодействащи цифрови серво-
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задвижвания с асинхронен или синхронен роторен двигател, директно
куплиран към сачмено-винтовата
двойка (за линейните оси) или червячната предавка (за ротационните
оси). В някои по-скъпи изпълнения се
предпочитат директни задвижвания
с линейни двигатели или с високомоментни двигатели (за ротационните оси). Директно задвижваните
въртящи маси разширяват технологичните възможности и позволяват
струговане на закрепените върху
тях детайли. Сервозадвижванията
осигуряват линейни скорости до 90
метра в минута и ускорения над 2g.
Направляващите са релсови
търкалящи (сачмени или ролкови).
Имат висока стабилност и носеща
способност, скорости до 180 метра
в минута. Ресурсът им е не по-малък
от 10 000 часа. Среща се и конвенционалното изпълнение с пластмасови направляващи - призматични шини
от закалена стомана и залепени или
шприцвани контраповърхнини от
специална пластмаса. За повишаване на демпферирането се предпочитат релсовите хидростатични направляващи. При по-тежки машини и
при особено високи изисквания към
плавността на движението се прилагат призматични хидростатични
направляващи. Аеростатичните направляващи са характерни за машините от малкия типоразмер с особено високи изисквания към точността, плавността и високата скорост
на движението.

Многоосни стругови
центри
Многоосните стругови центри са
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стругови центри с главен и съосен с
него контрашпиндел. Основният
обем от обработката се извършва
в главния шпиндел, следва автоматично прехвърляне и захващане на
детайла в контрашпиндела, където
се дообработват останалите
повърхнини. Непрекъснатата работа
до цялостна обработка на детайла
се осъществява с помощта на две
револверни глави, разполагащи със
стационарни стругови инструменти и гнезда с въртящ се инструмент
за фрезово-пробивна обработка. Горната револверна глава (разположена
над линията на центрите) се движи
по трите линейни оси X1, Y1 и Z1, а
долната (разположена под линията
на центрите) - по две - X2 и Z2. Главният шпиндел и контрашпинделът
имат по една ротационна ос, съответно C1 и C2. Така броят на осите,
участващи в обработката, става
седем. В зависимост от спецификата на обработваните повърхнини,
двете револверни глави могат да
работят едновременно върху заготовката в главния шпиндел, а също
така една от двете да извършва
дообработката в контрашпиндела.
Тук важна задача на САМ-системата
е да синхронизира работата на двете револверни глави, така че да се
избегнат колизии и престои. Съществуват и варианти с три револверни глави, благодарение на които броят на управляваните оси нараства
още повече.

Многофункционални
машини
Обединяват в себе си функциите
на стругов и обработващ център.

Компановката е базирана на идеята
за стругов център, към която е добавена концепцията на обработващия център, представена чрез пълноценен фрезов шпиндел. Фрезовият
шпиндел е разположен над линията
на центрите, има три линейни движения по X1, Y1 и Z1 и наклоняваща
примерно на ±90 градуса шпинделна
глава по ос В. В него могат да се
закрепват както въртящи се фрезово-пробивни инструменти, така и
стационарни стругови. Под линията
на центрите е движещата се по
линейните оси X2 и Z2 конвенционална револверна глава със стругови и
въртящи се инструменти. Базирането и закрепването на заготовката
може да стане както в главния стругов шпиндел, така и в съосния му
контрашпиндел, притежаващи ротационни оси, съответно C1 и C2. Особено ефективно е обработването на
екстремни по своята сложност и
технологично разнообразие (струговане, фрезоване, пробиване, нарязване на резба и др.) центрови детайли
от ротационно-симетричната група,
които се закрепват в двата си края
едновременно в главния шпиндел и
контрашпиндела. Многофункционалните машини обикновено са голямогабаритни, масивни, притежават
значителна сумарна мощност на задвижванията, изискват специален софтуер за САМ-системите и системите за управление, което ги превръща в едни от най-скъпите металорежещи машини с ЦПУ. Основното
им предимство спрямо многоосните
стругови центри е високопроизводителният фрезов шпиндел, притежаващ неколкократно по-висока мощ-
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ност и въртящ момент в сравнение с фрезово-пробивните шпиндели в револверната глава. Чрез наклоняването
на оста на шпиндела се постига най-благоприятното
положение на оста на инструмента и се реализира
възможността да се обработват точно и производително повърхнини, недостъпни за струговите центри.

САМ-система
Поради голямата си сложност програмирането на
многоосната обработка се извършва единствено с CAMсистеми. Конструираният в CAD-система детайл, в неговия електронен образ, се импортира в CAM-системата, разположена примерно в лаптопа на технолога-програмист, който избира технологията на обработване
от голям брой предложени му от системата различни
стратегии за груба, получиста и чиста обработка, прави подбор на инструментите от съществуваща библиотека, назначава режимите на рязане и т.н. На всеки етап
от създаването на програмата той може да контролира качеството й чрез интерактивна симулация на обработката посредством визуализиране на траекторията
на всеки инструмент и анимиране на процеса на снемане
на прибавката. Извършва се проверка за колизии на инструмента с детайла или затягащите елементи, идентифицират се възможни подрязвания и недоработки.
САМ-системата трябва да даде плавност на траекторията на движение на инструмента, постоянство на
натоварването и плавност на врязването му в обработ-

вания материал, недопустимост на грешки в управляващата програма. Добрата САМ-система за 5-осна обработка трябва да е в състояние да реализира с максимална ефективност две стратегии на водене на инструмента. Първата е свързана с воденето на инструмента
по повърхността на детайла, тя се прилага и в конвенционалната обработка. Втората е типична за 5-осната
обработка и е насочена към управлението на ориентацията на оста на инструмента - подбиране на най-подходящия ъгъл на наклон на оста на инструмента спрямо обработваната повърхнина. Особено важен е пълният контрол във всеки един момент върху всички движения и
ъгли на наклона. В противен случай се стига до нежелателни резки ускорявания по осите, некачествена обработка на повърхнините, бързо износване на инструмента и машината, колизии.
При многоосната обработка колизиите са труднопредвидими. Затова се вземат мерки за предотвратяването им още на етапа на програмирането. Програмата се верифицира върху твърдотелен актуален модел на
машината, приспособленията, инструментодържачите
и инструментите, което се състои в директно онагледяване върху монитора на САМ-системата на всички програмирани движения. Така още преди началото на обработката се идентифицират колизии с елементи от конструкцията на машината и технологичната екипировка, тества се качеството на постпроцесиране и т.н.

Системи за ЦПУ
Предназначените за многоосна обработка системи за
ЦПУ се характеризират с висока скорост и точност на
управление на интерполацията (висока скорост на обработване на изречение от програмата, наличие на сплайнова и NURBS-интерполация, наноинтерполация, съвършенство на алгоритмите за простите интерполации),
голяма изчислителна мощ за едновременно управление
на няколко оси, управление на наклонени равнини, трансформиране на координатните системи, 3D-компенсация
на дължината и радиуса на инструмента с управление на
центъра и точката на контакт на инструмента с обработваната повърхнина, бързо движение по контур и подготвено редуциране на скоростта при рязка промяна на
траекторията чрез предварително прочитане на голям
брой изречения от програмата. Системите за ЦПУ трябва да притежават и технологии за изкуствен интелект
като откриване на възможни колизии, бързо изключване
на машината при фактическа колизия с цел минимизиране на повредите, адаптивно управление и др.
Важен фактор за точността е наличието на система за термостабилизиране на машината, чийто алгоритъм гарантира в определени граници постоянство на
точността независимо от промените на температурата.
Използването на по-голям брой управлявани оси, част
от които ротационни, затруднява постигането и поддържането на висока геометрична точност през целия
експлоатационен срок на машината. Променящите се във
времето фактори (топлинно състояние, износване) во-
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дят до изменение на показателите
на геометричната точност. Системата за ЦПУ трябва да е в състояние да реализира автоматично диагностициране и софтуерно коригиране на геометричните грешки.

Организация на
производството,
технологична екипировка,
обслужващ персонал
Машините за многоосна обработка се отнасят към скъпоструващото технологично оборудване. За постигане на по-бърза възвръщаемост
на инвестиционните разходи е необходим стремеж към възможно най-висок коефициент на ангажиране на
техниката, което се реализира при
трисменната работа. Потребителят на машината трябва да гарантира непрекъснат поток от технологични задачи в течение на целия
срок на експлоатация. Непроизводителните престои генерират загуба.
Практика, която не се приветства, е натоварването на многоосните машини с прости обработки,
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които могат да се решат и от понискокласни машини. Освен чрез ниската норма на печалба, негативите
се проявяват и в необоснованото
изразходване на ресурса на оборудването.
При избора на технологичната
екипировка трябва да се предпочитат инструментодържачи с патронници, осигуряващи затягане на инструмента с минимално радиално биене. Най-подходящи в това отношение
са патронниците с термозатягане
и хидропластово затягане. За избягване на вибрациите инструментът,
затегнат в инструментодържача, се
подлага на балансиране преди всяко
зареждане в магазина, което е задължително при скорости над 18 000
оборота в минута. Приспособленията за базиране и закрепване на детайлите трябва да са компактни, да
не затрудняват обработката на
повърхнините и да не създават предпоставки за колизии. Подходящи за
целта са базиращо-затегателните
елементи тип zero-point. При обработката на голяморазмерен листов

материал е препоръчително вакуумното едностранно затягане.
Важен елемент от рентабилната
многоосна обработка е подборът на
висококачествени заготовки с гарантирани технически параметри в
целия обем на материала, без скрити дефекти.
Ефективността на производството не може да се постигне без участието на специално подготвен за
многоосната обработка персонал.
Квалификацията на специалистите,
заети в етапите на многоосната обработка, е най-високата в машиностроенето, което предполага наличието на широкообхватна общотеоретична, специална и фирмено-практическа подготовка. Задължение на
потребителя на машината е да осигури непрекъснатост на процеса на
повишаването на квалификацията,
възпитаване на чувство за отговорност и дисциплина, прилагане на действена система за стимулиране и
растеж на място.
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Охлаждане
на зоната
на рязане
О

хлаждането на зоната на рязане е съпровождащ работата на инструмента процес, чиято основна
цел е да отвежда концентрираната
в него топлина. Успоредно с това се
решават и други, не по-малко важни
задачи: намаляване на силата на
триене на стружката по предната
повърхнина на инструмента и силата на триене на задната повърхнина на инструмента с обработената
повърхнина на заготовката, облекчаване на стружкообразуването, почистване на инструмента от полепналата стружка, отвеждане на образувалата се стружка. Охлаждането
трябва да отговаря и на редица други изисквания, сред които са санитарната безопасност на използвания флуид, биологическата стабилност и предотвратяването на изпарението му, намаляването на корозионната активност на обработва-
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ния материал и др. Първоначалната
инвестиция за системата за охлаждане, консумативите за поддържането й и разходите за обезвреждане
на използвания флуид не трябва да
са големи и не следва да заемат съществен дял от себестойността на
произведената продукция.
При HSM се използват няколко
метода за охлаждане - течно охлаждане с обилно подаване на МОТ, сухо
охлаждане с подаване на въздух, квазисухо охлаждане с въздушно-маслена смес, квазитечно охлаждане с
бързоизпаряваща се течност, криогенна обработка.

Течно охлаждане с обилно
подаване на МОТ
Това все още е най-често използваният метод. МОТ се подава под
налягане към върха на инструмента
по няколко начина.
Външното подаване се реализира
в няколко изпълнения. Външното по-

даване със статично настройване на
дюзите е лесно за изпълнение.
Състои се в предварително насочване на дюзите, разположени върху
челото на вретенния възел, към позицията на предполагаемия връх на
инструмента. Недостатъкът на
този подход се състои в това, че при
АСИ на инструменти с различна
дължина статичната настройка не
гарантира попадане на струята във
върха на всички инструменти.
В следващия случай посоката на
струите се настройва предварително в инструментодържача спрямо
дължината на закрепения в него режещ инструмент. Струите могат
да се насочат така, че да следват
непосредствено контура на режещия
инструмент, което спомага за ефективното му охлаждане. При особено
високи честоти на въртене се наблюдава ефект на негативно действие на центробежните сили, които изхвърлят в радиална посока
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подаваната МОТ и охлаждането
става неефективно. За компенсиране на този ефект МОТ се подава под
значително повишено налягане (примерно 70 bar).
Съществуват външни устройства за подаване на МОТ, което се
настройва според дължината на всеки установен във вретеното инструмент. Процесът на настройване
може да се управлява автоматично
от системата за ЦПУ (според дължината на заложения в управляващата
програма инструмент) или ръчно от
оператора с помощта на дистанционно устройство. Предимство на
решението е възможността за изпълнение на режим на осцилиращо
движение на струята по дължина на
инструмента за по-ефективно отмиване на полепналата стружка.
Външното подаване не осигурява
достатъчно ефективно подаване на
МОТ в случаите, когато инструментът е в отвор или тясно пространство. Поради това се използва вътрешно подаване на МОТ през
инструмента.
За реализиране на вътрешното
подаване на МОТ режещият инструмент следва да има конструктивно
оформени канали за това. МОТ се
подава по следните начини.
Вътрешното подаване през инструмента предполага първоначално
движение на МОТ през външно устройство и специално пригоден за
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това инструментодържач, а по-нататък - вътрешно през инструмента. Удобно е в случаите, когато инструментодържачът и вретеното
не са пригодени за преминаване на
МОТ през тях.
Като най-ефективно се очертава
вътрешното подаване както през
режещия инструмент, така и през
инструментодържача и вретеното.
Инструментодържачите тип HSK са
особено подходящи за реализацията
на това подаване. Следва да се подчертае, че конструкцията на машината се оскъпява от необходимостта за изграждане на надежден канал
през цялото вретено за транспортиране на флуида, но ефектът от пълноценното използване на функциите на
МОТ компенсира този недостатък.
Негативна характеристика на
вътрешното подаване е опасността
от поява на дебаланс при особено
високи честоти, породен от самата
МОТ. Затова се добавя и система за
външно подаване, лишена от този
недостатък.
Принципът за прилагане върху
една машина на няколко системи за
подаване на МОТ се използва широко
при обработващите центри за HSM.
Комбинираното им действие повишава ефективността на заложените функции на МОТ.

Суха обработка
В течение на последните десети-

летия ефективността на водещата
доскоро технология в обработването на материалите върху металорежещи машини с обилно подаване
на МОТ намалява под действието на
редица технико-икономически фактори (висока стойност на системата за подаване на МОТ, нараснали
разходи за МОТ като консуматив,
повишена стойност на работите
по обезвреждане и утилизиране на
отработената МОТ, неблагоприятно влияние на МОТ върху трайността на твърдосплавния инструмент
при високоскоростна обработка МОТ предизвиква термошок, който
е причина за пукнатинообразуване и
преждевременно излизане на инструмента от строя и др.). Друг съществен фактор за все по-ограниченото й прилагане е неблагоприятното
екологично и санитарно въздействие на МОТ - разливане на МОТ в
почвата, отделяне на вредни изпарения и аерозоли, негативно въздействие върху кожата и лигавиците
на обслужващия персонал и др. В
редица приложения се наблюдава
пълното отказване от МОТ и рязането се изпълнява Чна сухо“, което
в много случаи спомага за постигане на добри резултати. Но въвеждането на „сухото“ рязане не е въпрос
само на "спиране на кранчето" за подаване на МОТ или пък блокирането
в управляващата програма на командите M07 и М08. Рязането без из-
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ползване на обилно подаване на МОТ
трябва да се прилага само в технически обосновани случаи, с използване на подходяща техника, работни
флуиди и правилно подбрани параметри на процеса; в противен случай могат да се получат негативни
резултати.
През последните години са разработени редица методи за заменяне
на технологията на МОТ с нови технологии като сухата, квазисухата и
др., отличаващи се с високи технико-икономически, екологични и санитарни показатели.
При сухата обработка (Dry Machining) процесът на рязане протича
без използване на течна среда. Вместо нея в зоната на рязане се подава газообразен агент, например
въздух под налягане, охладен въздух,
йонизиран и озониран въздух, който
изпълнява главно функциите да охлажда инструмента и да извежда
стружката. Основният признак, по
който се различават отделните
методи, е физическото състояние
на подавания в зоната на рязане
въздух: с въздух под налягане, озониран въздух под налягане и йонизиран
въздух под налягане.

Суха обработка с въздух
под налягане
Този вид обработка съответства на класическото разбиране за
суха обработка. За охлаждане на инструмента и заготовката в зоната на рязане се подава газ. В литературните източници в качеството на такъв газ се посочва единствено атмосферният въздух.
Въздухът от цеховата магистрала
или от специален компресор се подлага на предварително почистване
от твърди частици и се подава в
зоната на рязане с определено налягане. С това се увеличава способността му да проникне до фактическата зона на контакт на режещия
ръб с материала на заготовката и
ефективно да отнеме топлината.
За това способства и по-добрата
му проникваща способност от тази
на МОТ, което се дължи на по-ниския му вискозитет.
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Пластичното деформиране в зоната на контакта на режещия ръб с
обработвания материал е по-облекчено, което намалява остатъчните
напрежения в повърхностния слой на
заготовката. Увеличеното налягане
формира въздушна струя с по-голяма кинетична енергия, което способства за по-бързото и пълно извеждане на стружката от зоната на рязане, предотвратявайки образуването на застойни зони. Въздушната
струя намалява склонността на
стружката към попадане и приваряване към обработената повърхнина.
Подаваният въздух може да бъде
охладен или неохладен. Значително
по-ефективно топлоотнемане се
получава при охлаждане на въздуха.
Въздухът се охлажда посредством
Vortex-тръба, която използва физическия феномен „Maxwell’s Demon“ и
работи без наличието в нея на подвижни елементи.

Суха обработка с
озониран въздух под
налягане
Въздухът предварително се озонира. В процеса на рязане озонът,
който е силен окислител, влиза в химическа реакция с ювенилните (физически чистите) повърхнини на инструмента и стружката. В резултат на това се формира оксидно
покритие, което екранира адхезионните взаимодействия в трибоконтакта между инструмента и
стружката и ги редуцира значително. Това способства за намаляване
на коефициента на триене. Оксидното покритие има и защитни свойства, които се състоят в способността му да издържа на високото
механично налягане в контакта.
Трайността на твърдосплавните
пластини от волфрамов карбид WC
се увеличава 3 - 5 пъти в сравнение
с охлаждането с обикновен въздух.
Освен на износването, охлаждането
с озониран въздух влияе и на процеса на стружкообразуване, като изменя типа на стружката от течаща в съставна и елементообразна,
което е особено благоприятно за
отвеждането й от зоната на ряза-
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не.

Суха обработка с
йонизиран въздух под
налягане
Въздухът се активизира чрез йонизиране. Устройството за йонизиране (йонизатор) използва принципа
на коронния разряд. Йонизираният
въздух изпълнява следните функции:
охлаждаща, мажеща и пластифицираща.
Охлаждащата функция се дължи на
явлението „йонен вятър“, проявяващо се в повишен конвективен топлообмен на йонизирания въздух. Технологията на охлаждане с йонизиран
въздух е известна още и като „сухо
електростатично охлаждане“.
Мажещата функция е свързана с
формирането по повърхността на
обработваемия материал и/или на
режещия инструмент на антифрикционни и с висока твърдост филми,
което се катализира от наличието
на йоните O+, N+ и др. в йонизирания
въздух и високата температура в
зоната на рязане.
Пластифициращата функция се
проявява благодарение на намаляването на повърхностната енергия на
локални зони от обработваната
повърхнина на заготовката. Редуцира се деформацията на стружката и
топлоотделянето при стружкообразуване.
Качеството на обработката се
подобрява - намалява се грапавостта и нивото на пластичните деформации, в повърхностния слой се образуват благоприятни диаграми на
остатъчните напрежения. Йонизираният въздух може да бъде охладен или
неохладен. Охладеният йонизиран
въздух се получава по два начина последователно и паралелно. При
последователния начин въздухът
първоначално се охлажда във Vortexтръба и след това се подлага на йонизация. По-компактна е конструкцията при паралелния начин: използва
се усъвършенствана Vortex-тръба, в
която се реализира ефектът на едновременното охлаждане и йонизиране на въздуха.
Неохладеният въздух създава поблагоприятни условия за йонизиране
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на въздуха. При намаляване на влажността и повишаване на температурата на изходния въздух процентното съдържание на йони в единица
обем се увеличава. Особено ефективна е съвместната работа с многофункционални покрития (МФП) на
инструмента, съдържащи титан-алуминиев нитрид TiAlN, титан-хромов
нитрид TiCrN и др., в които активните елементи титан Ti, алуминий Al,
хром Cr и др. образуват твърди антифрикционни покрития с елементите на йонизирания въздух. Така формираната система за охлаждане и
мазане може да се разшири чрез действието на високочестотни механични трептения, например ултразвук. Ултразвукът повишава дискретността на контакта на инструмента с обработваемия материал и увеличава дълбочината на проникване на
йонизирания въздух в зоната на непосредственото стружкообразуване.

Обща характеристика на
сухата обработка
Констатирано е значително разнообразие на методите за суха обработка, например в сравнение със
състоянието през 2003 г., което се
дължи на интензивната научно-изследователска и внедрителска дейност
през последните години. В страните
от Европейския съюз предпочитание
се отдава на разработването, усъвършенстването и внедряването на
методите на квазисухата обработка, докато в Русия с приоритет се
ползва сухата обработка и комбинираните методи на нейна основа. Сухата обработка е перспективен метод за охлаждане и мазане, който
успешно може да замени технологията на обилното подаване на МОТ.
Прилага се основно чрез външно подаване на работния флуид.
Екологичните и санитарните показатели превишават значително
тези при обилното поливане с МОТ.
При някои системи за охлаждане,
например, при използване на озониран въздух под налягане, следва да се
вземат мерки за ефективното му
евакуиране с цел предпазване на об-

служващия персонал от вредни за
здравето концентрации на озон.
Разходите за първоначално изграждане на системата за суха обработка не са големи. Работният
флуид е атмосферният въздух, който е свободно достъпен, не изисква
утилизиране и свойствата му се
възобновяват след отработване.
Сухата обработка може да се класифицира според следните показатели: вид на физическото въздействие
върху подавания в зоната на рязане
въздух под налягане, наличие на температурно въздействие върху него,
използване на МФП на инструмента
със съдържание на специални елементи, наличие на допълнително подавани ултразвукови трептения към инструмента, последователно или паралелно охлаждане на йонизирания
въздух.
Всеки от методите от предложената класификация има свои рационални области на приложение.
Сухата обработка с въздух под
налягане, предвид недостатъчната
способност за охлаждане и мазане,
има ограничено приложение - при леки
обработки без голямо топлинно напрежение в зоната на рязане. Пошироко разпространено е подаването на охладен въздух под налягане.
Сухата обработка с озониран
въздух под налягане предлага по-широки възможности, тъй като притежава засилен охлаждащ ефект. Подходяща е за използване в обработващи центри с кабинетна защита и
аспирационна система.
Сухата обработка с йонизиран
въздух под налягане към момента разполага с най-висок потенциал за приложение при широка гама от материали. Особено ефективно е съчетаването й с подходящи покрития на
режещия инструмент. Подаването
на механични ултразвукови трептения към инструмента позволява методът да се прилага и при труднообработваеми материали.

Квазисуха обработка
(Minimal Quantity Lubrication) - представлява сухо рязане, съчетано с
минимално количество мажещо ве-
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щество. Като мажещо вещество се
използва предимно масло, което се
смесва с въздух и се подава във вид
на мъгла. Консумацията на масло е
много малка - до 100 ml/h. Присъствието на маслото остава практически незабележимо, поради което
процесът на обработка субективно
се възприема като сухо рязане. Маслото служи за мазане на контакта
на режещия ръб с материала на заготовката и за предотвратяване на
образуването на наслойка върху инструмента. Въздухът, транспортиращ маслото, изпълнява ролята на
охлаждащо вещество, а също така
на флуид, спомагащ за извеждането
на стружката.
Маслото за квазисухата обработка се доставя в капсулиран и защитен резервоар. Разходът на масло е
малък - например при резервоар с
обем 20 литра периодът между две
зареждания е 3,5 месеца.
Независимо от това, че маслото
във въздушно-масления аерозол е в
много малко количество, изисквания-
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та към него са високи. Освен необходимите технически параметри, то
трябва да притежава екологични и
санитарни характеристики, съответстващи на законодателството
в редица индустриално развити
страни. Използването на минералните масла е свързано с риск за здравето на хората и чистотата на околната среда. Поради това те постепенно се изместват от такива, които са биоразградими. Под въздействието на микроорганизми и факторите на околната среда биоразградимите масла се разпадат до продукти, които не са опасни за природата и човека. Редица водещи световни и български фирми в областта на производството на масла и
други течности за машиностроенето наред с традиционните предлагат и биоразградими продукти. В
качеството на базови могат да се
използват някои растителни масла
като рапичното, слънчогледовото и
др. При използване на растително
масло както самото масло, така и

март 2015

продуктите от изгарянето му не са
токсични. Съдържанието на масло в
стружката, която се насочва за
вторично претопяване, при правилно настройване на системата за
подаване на мажещо вещество не
надвишава допустимата стойност
0,3%. В същото време това не означава, че в особено отговорни случаи
(например при производството на
импланти за медицината) детайлите не следва да се подлагат на специално почистване след квазисухата
обработка.
Значението на маслото не се ограничава само с намаляването на силата на триене. Наличието му предотвратява полепването (приваряването) на стружки по режещия инструмент. Полепналата в различни
зони от инструмента стружка, например в стружкоотвеждащите канали, затруднява движението и изхвърлянето на новообразувалата се
стружка, което може да предизвика
счупване на инструмента. Типичен
материал, подходящ за квазисуха
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обработка, е алуминият, който има
склонност към приваряване към инструмента.
При квазисухата обработка от
съществено значение е точността
на локализация и скоростта на подаването на масления аерозол. Найефективно е подаването непосредствено в зоната на рязане. Прилагат
се два вида подаване - вътрешно и
външно:
Вътрешно подаване на въздушномаслената смес - представлява
транспортиране на аерозола или
неговите компоненти през вретеното и инструмента до зоната на рязане. Възможен е случай, при който
въздухът и маслото се смесват предварително и във вид на маслена мъгла
се подават през централния отвор
на вретеното. Недостатък е намаленото бързодействие вследствие
на инерционността на маслото и
голямата дължина на канала през
вретеното, която трябва да преодолее маслената мъгла, а също така
разпадането на мъглата вследствие
на високата честота на въртене на
вретеното. Поради това се предпочита втори вариант, при който
въздухът и маслото се подават поотделно през два самостоятелни
канала във вретеното и постъпват
в смесителното устройство, което
е разположено в непосредствена близост до инструмента.
Количеството на мажещото вещество може да се управлява чрез
команди от системата за ЦПУ.
Външно подаване на въздушно-маслената смес - въздухът и маслото се
смесват извън машината и полученият аерозол се подава външно към зоната на рязане. Външното подаване
се предпочита в случаите, когато
вретенният възел не е пригоден за
подаване през него на мъгла, при ретрофитинг и модернизация на стари
машини и при всички останали случаи,
когато се търси ниска инвестиционна стойност на системата за охлаждане и мазане. Външното подаване е
единствената алтернатива при квазисухо фрезоване с малък диаметър на
режещия инструмент, когато конструктивно и технологично е невъзмож-
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но оформянето в него на канали за
подаване на аерозола.
При квазисухата обработка трябва да се има предвид опасността,
макар и слабо вероятна, от самопроизволно възпламеняване на маслената мъгла или взривяване на металния прах в работната зона. Тази опасност може да бъде избегната при
бързо извеждане на аерозола и праха,
което предотвратява образуването
на места с критична концентрация
на прах.

Квазитечна обработка
Тя предполага използването на
бързоизпаряващи се течности, чиято течна фаза изчезва непосредствено след попадането им в зоната на рязане. Характерна област на
квазитечната обработка е финото
фрезоване на алуминий.
Квазитечната обработка се прилага при високоскоростно рязане с
микрофрези. Използването на МОТ
или маслена мъгла не е ефективно,
тъй като високият вискозитет на
течната фаза прави невъзможно
проникването й до режещия ръб.
Поради това в качеството на мажещо и охлаждащо вещество се прилага етанолът, който представлява
летлива течност с нисък вискозитет.
Системата за квазитечна обработка се състои от резервоар и дюзи
за външно впръскване на течността
в зоната на рязане. Съобщава се, че
максималният дебит е от 25 ml/min,
а дневният разход е около 1 галон.
След като бъде подаден в работната зона в течна фаза, етанолът
се изпарява. Фазовото превръщане
(от течност в газ) оказва търсеното охлаждащо въздействие, тъй
като за изпарението е необходима
топлинна енергия, която се иззема
от зоната на рязане.
Изпареният етанол се евакуира
от работната зона с аспирационна
система. Върху стружката, детайла
и повърхнините на работната зона
не остават следи от етанол, поради което се спестяват разходи за
почистване.
Квазитечната обработка с ета-

нол е приложима само при материали, които не образуват искри или
висока температура по време на
рязане. Подходяща е при обработката на цветни метали и сплави като
алуминий, мед, магнезий и бронз. Пластмасите също могат да се обработват с етанол с изключение на
някои поликарбонати, които етанолът поврежда.
Стоманата и чугунът и други
феритни сплави не позволяват използването на етанол поради опасност
от възпламеняване. Не трябва да се
допуска също така и приспособленията да се изработват от тези материали, тъй като в случай на колизия образувалите се искри могат да
доведат до възпламеняване.

Криогенна обработка
Криогенната
обработка
(Cryogenic Machining) е свързана с
въздействието с флуид с особено
ниска температура. В качеството
на такъв флуид се използва течният азот, който има температура
на изпарение –196 0 С. Прилага се
върху детайли от легирана стомана, например цевите на бойни и ловни оръжия, които трябва да притежават висока износоустойчивост и
постоянство на формата след механичното и топлинното въздействие на серия от изстрели. Обработваната повърхнина се охлажда с
течен азот, подаван непосредствено преди рязането. Ефектът се базира на обработката със студ, при
която мекият остатъчен аустенит
се превръща в твърдия мартензит,
а структурата на материала става дребнозърнеста, с което се увеличава якостта му.
Другото широко приложение на
криогенната обработка е охлаждането на зоната на рязане с впръскване
на въздушна смес с течен азот при
фрезоване на труднообработваеми
материали с ниска топлопроводност
като титан и титанови сплави.
Основната функция на азота тук е
да отнеме за кратко време голямо
количество топлина от инструмента и заготовката и да предотврати прегряването им.
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Машини и
инструменти
за обработка на
кабели и
проводници
О

т сигурността на кабелните
връзки в съвременните електрически силови, телекомуникационни и
други кабелни мрежови инсталации
зависи качеството и сигурността
на предоставяната услуга. За да
бъдат здраво свързани помежду си
или към различни други компоненти
на мрежите, кабелите и проводниците се нуждаят от предварителна
подготовка, както и от специални
инструменти и оборудване за обработка и съединяване. На пазара се
предлага богата гама от ръчни, полуавтоматични и автоматични инструменти и машини за обработка
на кабели и проводници. Те са предназначени за извършване на различни действия като рязане, оголване,
кримпване или кербоване, съединяване чрез заваряване (сплайсване), терминиране, монтаж на кабелни обувки и др.
Достъпните решения варират от
компактни преносими механични инструменти, през настолни машини
до изцяло автоматизирани линии за
обработка на кабели с различни сечения и приложения: едножилни и многопроводни, медни, алуминиеви и дру-
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ги проводници, гъвкави, гумирани,
усукани, силови и комуникационни
кабели, коаксиални и оптични кабели,
кабели със стъклено-полимерни и полимерни изолации, плоски кабели и др.

Свързване на кабели и
проводници
Кабелните връзки трябва да са
изключително прецизни, за да осигуряват безпроблемно протичане на
сигнала или напрежението и голяма
механична здравина, устойчивост на
вибрации и негативни въздействия
на околната среда като влага например. За тази цел след срязването на
кабелите и проводниците на свободните краища се поставят специални накрайници (кабелни обувки, кабелни гилзи) или конектори, които да
улеснят свързването към други кабели, клеми, куплунги или комуникационни устройства. Една от най-разпространените технологии за свързване на кабели и поставяне на накрайници е кримпването, при което чрез
оказване на натиск съответният
терминиращ елемент се свързва
трайно с кабела или проводника. В
зависимост от сечението на проводника е необходима и различна сила на
притискане. Най-често за тази цел

се използват ръчни клещи, но за кабели с големи сечения (над 200 mm)
се прилага т. нар. кербоване или кримпване с по-голям натиск посредством преси и други пневматични
или автоматизирани устройства.
При необходимост от извършване на рязане, оголване и кримпване
на кабели често се използват комбинирани инструменти, които извършват трите операции, като пестят време и средства на техниците.

Механични инструменти
Ръчните инструменти за обработка на кабели и проводници са
преносими устройства, които найчесто изискват механична сила за
осъществяване на съответното
действие – рязане, кримпване, оголване и зачистване на изолацията,
поставяне на накрайници и др. В
практиката обикновено се използват клещи или ножици, които – в зависимост от обработваните кабели, могат да са с изолация или без
изолация. Действието им се основава на конвенционална лостова система, подобно на традиционните
клещи и ножици. Обикновено тези
инструменти имат специфичен про-
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фил на главата с различна геометрия – квадратен, многоъгълен и пр.,
който при натиск деформира накрайника така, че да се прикрепи
трайно към кабела. За целта се избират накрайници с подходящ размер, които да са малко по-големи от
сечението на кабела. В зависимост
от дължината на дръжките на клещите и ножиците се прилага различен натиск. Обикновено дръжките
са с ергономичен дизайн и с гумени
или пластмасови покрития, които
осигуряват удобство и безопасност
при работа.
Невинаги обаче прилаганата механично сила е достатъчна за ефективното поставяне на накрайник или
съединяване. В такива случаи се използват хидравлични, пневматични
или електрически инструменти за
обработка на кабели.

Пневматични и
хидравлични инструменти
Пневматичните и хидравлични
инструменти за обработка на кабели и проводници биват ръчни и настолни. Обикновено те се използват
за кабели с по-големи сечения, тъй
като системата с хидравличен флуид или сгъстен въздух (с налягане до
над 6 bar) е в състояние да окаже в
пъти по-голям натиск върху проводника в сравнение с механичната сила.
При ръчните инструменти хидравличният или пневматичен механизъм
обикновено е вграден в едната от
дръжките, като усилва многократно
прилаганата сила (от 40-50 до над
200 kN). Тези инструменти осигуряват възможност за прецизност и
повторяемост на действията с висока скорост, като в допълнение пестят време. В общия случай те са с
тегло до 7-8 kg, което позволява
лесното им ръчно транспортиране
и използване.
Обикновено се предлагат цели
комплекти за обработка, които
включват основния инструмент с
хидравличен или пневматичен механизъм и широк набор от накрайници
(глави) и профили за различни дебелини и типове кабели и проводници.

Електрически
инструменти
Електрическите инструменти за
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обработка на кабели и проводници
обикновено са с вграден акумулатор
или с кабел за свързване към източник на постоянно напрежение. Принципът им на работа е подобен на
този на останалите ръчни инструменти, като принципно неудобство
е зависимостта от източник на захранване. Акумулаторните инструменти обикновено могат да бъдат
използвани до няколко часа с едно
зареждане в зависимост от честотата на извършваните действия.
Натискът при рязане и кримпване,
който оказват електрическите инструменти, най-често е от порядъка на 10-150 kN, а теглото им отново е до 7-8 kg.
Настолните електрически, хидравлични или пневматични преси за
кабели обикновено се използват за
серийни действия с критични изисквания към качеството и висока повторяемост. Обикновено те се активират чрез натискането на лост
или бутон. Специални механизми за
изправяне и обтягане на кабелите
осигуряват прецизно рязане и позициониране на накрайниците.

Обработка
на оптични
кабели
Оптичните конектори са предназначени да бъдат свързвани и откачани много пъти, без това да повлияе
на оптичната ефективност на
връзката. Обикновено се използват
конектори FC, SC, ST, LC, или MTRJ.
Оптимална ефективност и качество
на сигнала може да бъде постигната
чрез спазване на стриктна процедура за терминиране на оптичната
верига – задача, която изисква широк набор от инструменти за срязване, поставяне на конектор и сглобяване. На пазара се предлагат цели
комплекти от инструменти за обработка на оптични кабели, които
позволяват на техниците лесно,
бързо и прецизно инсталиране на
кабелни мрежи. Всеки комплект
съдържа инструменти за рязане,
оголване, полиране, клещи за поставяне на конектори, инструменти за
маркиране на кабелите, както и устройства за тестване "проводимостта" на кабелите и качеството на
сигнала.

Сплайсване (заваряване)
на кабели
При оптичните кабели механичното съединяване обикновено се избягва поради риска от затихване на
сигнала или възникване на смущения.
Ето защо за такива приложения се
използват специализирани инструменти за заваряване (сплайсване) на
оптичните влакна. Двата края на
влакната се прикрепят към специални протектори и полимерната обвивка в краищата им се срязва и
премахва. Краищата се срязват перпендикулярно с голяма точност и се
поставят в специални държачи в
инструмента. Сплайсерът е оборудван със система за подравняване на
краищата. Той генерира малка искра,
която изгаря остатъците от изолацията и всякакви други замърсявания.
Следващият етап от процеса е повишаването на температурата в
точката на заваряване чрез генериране на по-голяма искра. На този
етап краищата на кабела се
свързват трайно. Изисква се прецизен контрол на мястото на насочване на искрата и количеството отделена енергия, за да не се разтопи
ядрото на оптичните влакна и да се
смеси с изолацията.

Автоматизирани линии за
обработка на силови
кабели
Напълно автоматизираните линии за обработка на кабели и проводници обикновено се използват в
индустриален мащаб и извършват
комбинация от дейности за подготовка. Най-често те са организирани в работни станции за извършването на дадена задача – рязане, оголване, усукване, запояване или кримпване, в желаната последователност. Автоматизираните линии са
оборудвани с контролни системи,
базирани на микропроцесорно управление, позволяващи въвеждане на
конкретни параметри на обработка (сечение на кабела, дължина на
срязване и оголване и др.), висока
ефективност и прецизност. Автоматизираните линии са оборудвани
с технологии за мониторинг на прилаганата сила, детекция на дефекти, инспекция на готовите кабели,
сортиране и др.
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Íîâ ðàçâîåí êèò îò Gemalto
M2M ïîçâîëÿâà ðàçðàáîòêàòà
íà ïðîòîòèïè çà ÷àñîâå

Gemalto M2M îáÿâè Cinterion Concept Board êèò çà ðàçðàáîò÷èöè, ïðåäíàçíà÷åí çà áúðçî ñúçäàâàíå íà èíîâàòèâíè ðåøåíèÿ â îáëàñòòà íà èíòåëèãåíòíè äîìàøíà è ñãðàäíà àâòîìàòèçàöèÿ, äèñòàíöèîíåí ìîíèòîðèíã è êîíòðîë íà óñòðîéñòâà. Íîâèÿò ðàçâîåí êîìïëåêò îïðîñòÿâà
äèçàéíåðñêàòà ðàáîòà, êàòîïîçâîëÿâà òðàíñôîðìèðàíåòî íà îðèãèíàëíè Ì2Ì èäåè â ïðîòîòèïè â ðàìêèòå íà íÿêîëêî ÷àñà, â ñðàâíåíèå ñ äíè
èëè ñåäìèöè ñ òðàäèöèîííèòåïîäõîäè.
Áàçèðàíàòà íà Oracle Java ME embedded, Cinterion Concept Board ïðåäëàãà ãîòîâè ðåøåíèÿ çà âðúçêà ñ îáëà÷íàòà óñëóãà íà ïëàòôîðìàòà
GemaltoSensorLogic è çàùèòåíà áåçæè÷íà ñâúðçàíîñò àêòèâèðàíà â GSM
ìîäóëèòåCinterion M2M. Ðàçâîéíèÿò êèò ñúäúðæàù âñè÷êî íåîáõîäèìî
çàðàáîòà, çàåäíî ñ ëåñíàòà çà èçïîëçâàíå Java embedded ïëàòôîðìà ñ
open source èíòåðôåéñ çà Àðäóèíî ðàçøèðåíèÿ, âäúõíîâÿâà ñúçäàâàíåòî
íà èíòåëèãåíòíè èíòåðàêòèâíè îáåêòè è ñðåäè.
Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè:
l EHS6 GSM / UMTS module with JAVA support
l GSM / UMTS Antenna
l SIM-Card Holder
l User Buttons, GPIO Control
l Battery Support
l Connector for Extension Boards
l Start/Off Buttons, LEDs
l USB interface
l Serial interface ASC0 / FTDI
l Free of charge JAVA SDK
l Eclipse / NetBeans dev. tools
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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Емерсон Процес Мениджмънт
Румъния ................................................................. 55
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