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ТУ Варна получи дарение от Siemens
Катедра Автоматизация на производството към Технически университет - Варна получи дарение от Siemens България за обучение на магистрите
от специалност Автоматика, информационни и управляващи компютърни
системи – Siemens PLC технологии за управление. Дарението включва три
конфигурации на контролерите Simatic S7-1500, както и специализирано
програмно осигуряване TIA Portal с 20 бр. лицензи Step7 Profesional V13 и WINCC
Advanced V13.
Инж. Виктор Митрев - мениджър Индустриална автоматизация, инж. Бойко Бойков - Технически експертни системи за автоматизация, инж. Здравко
Александров - мениджър Вертикални пазари и инж. Антон Наумов - регионален представител на Siemens за Източна България предоставиха оборудването на доц. д-р инж. Емил Маринов - ръководител на катедра Автоматизация на производството. „Siemens България не за първи път доказа партньорството си към Технически университет - Варна, за което сърдечно им благодарим“, споделиха от университета. От ТУ Варна обещаха, че ще поканят
екип от фирмата да посети лабораторията, когато оборудването бъде
инсталирано и готово да се използва за обучителния процес.

Бюро за Развитие Техника се сертифицира по ISO 9001:2008
Бюро за Развитие Техника внедри система за управление на качеството
и успешно я сертифицира по стандарт ISO 9001:2008, съобщиха за Инженеринг ревю от офиса на компанията.
„Тази стъпка е резултат от желанието ни да предоставяме все по-добри
продукти и услуги на нашите клиенти. Заедно със сертификата ни за „Официален сервизен център за България, издаден от Бош Рексрот, доказваме
нашата решителност постоянно да правим подобрения както на управлението на различни процеси във фирмата, така и на техническата среда и
подготовка на нашите сервизни специалисти. Целта ни е клиентите да
бъдат максимално удовлетворени от нашите продукти и услуги, и да изградим дългосрочни партньорства, базирани на взаимно доверие“, допълниха от
Бюро за Развитие Техника.

EК стартира мащабна програма за развитие на роботиката SPARC
Европейската комисия и 180 научноизследователски института, обединени в организацията euRobotics, стартираха програма за развитие на роботиката SPARC, която има за цел да стане най-голямата в света. Очаква се
инициативата да доведе до създаването на 240 000 работни места в Европа и да увеличи дяла на ЕС в световния пазар на роботика до 42%. ЕК ще
инвестира 700 млн. евро, а euRobotics - 2,1 млрд. евро.
„Европа трябва да бъде производител, а не само потребител на роботи.
Интегрирането на роботи в европейската индустрия ще ни помогне да
създададем и задържим необходимите работни места“, коментира заместник-председателят на ЕК Нели Крус, отговаряща за развитието в областта
на цифровите технологии. Програмата SPARC ще се опита да ускори навлизането на роботиката в производството, селското стопанство, здравеопазването, транспорта, сигурността и домакинствата в ЕС.
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Ехнатон стана представител на шведската компания TST
Ехнатон стана официален представител за България на шведския производител TST (Tapper Sealing Technology), съобщиха за Инженеринг ревю от
офиса на компанията. „TST е дивизията за производство и износ на Rutab,
водещ шведски производител на кабелни уплътнители, накрайници и гъвкави кабелни тръби. Основаната през 1987 г. Rutab е специализирана в производство и дистрибуцията на продукти за електротехниката, предназначени за търговци на едро и производители на машини. От януари 2007
г. части от Rutab и TST са собственост на една от най-големите индустриални компании в Швеция - Nordstjernan.
Компанията проектира, произвежда и дистрибутира собствени изделия
и продукти на други производители. Водещата гама включва кабелни уплътнители и тръби, като Rutab се стреми да бъде винаги крачка пред конкурентите си, предлагайки възможно най-богатата гама от висококачествени продукти на достъпни цени“, заявиха от Ехнатон.
„TST е в процес на изграждане и развитие на производство на собствени продукти, изработени от гума и пластмаса. Пример за това е гамата
гумени уплътнители Rutaseal, произведена с автоматизирана линия за
продукти от гума и разработена изцяло от компанията. Друг пример е
новият Klikseal, двукомпонентен инжекционно формован уплътнител за
кабели и тръби, който предлага множество иновации и улеснения при употреба и също е изцяло проектиран и произведен от TST“, допълниха от компанията.

Lowara представи нова серия хоризонтални едностъпални
Нова серия хоризонтални едностъпални центробежни помпи с названицентробежни помпи

ето е-NSC добави към продуктовата си гама Lowara водещият производител на помпи и помпено оборудване Xylem, съобщиха от фирма Аквастарт,
партньор на италианския производител за България. Устройствата са
насочени към промишлеността и сградното строителство. „Серията еNSC е проектирана да предложи на крайния потребител възможно найефективното решение от гледна точка на консумация на ел. енергия. Помпите имат индекс на минимална енергийна ефективност (МEI), доста надвишаващ изискваното от актуализираната за 2015 г. Директива ErP и
използват двигатели с клас на ефективност IE3, отличаващи се с много
ниски експлоатационни разходи. Всичко това гарантира дългосрочни икономически ползи за крайния потребител“, коментират експертите на
Xylem.
„Когато се комбинира с честотно регулиране Hydrovar на Xylem, оборотите на помпата могат да се редуцират до 50%, което води до 82.5% спестяване от потреблението на електрическа енергия в сравнение с традиционните помпи. Помпите е-NSC на Lowara се предлагат в шест различни типоразмери, вариращи от DN100 до DN300. С напора си до 120 м серията може
да работи с максимално налягане от 16 бара и да изпомпва вода с температура от -20 °C до +140 °C. Предлага се и високотемпературно изпълнение,
което може да транспортира вода от -40 °C до +180 °C“, допълниха от
Аквастарт.
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Шнайдер Електрик проведе семинар по индустриална
Традиционният семинар по индустриална автоматизация на Шнайдер Елекавтоматизация
трик се състоя от 4 до 6 юни т.г. в Поморие, съобщиха от компанията. „Събитието премина при голям интерес от индустриалните предприятия в страната. Основна тема на семинара бе новото поколение софтуер и хардуер за
управление на машини, обединени под името MachineStruxure Next Generation.
Като част от Next Generation компанията представи контролерите Modicon
M221, M241 и M251, всеки от които предлага максимална производителност
и ефективност в своя клас, както и софтуера SoMachine, версия 4.1. Бяха
представени още сензори и сигнализация, енергиен мениджмънт, честотни
регулатори Altivar Process. Специален акцент бяха новостите в SCADA системите и по-специално Clear SCADA“, заявиха организаторите.
„Всички презентации бяха представени от локалните експерти на компанията и колегите им от разположения в Прага регионален център за обучения и поддръжка. „Добрата вътрешна организация и отличния диалог, който
имаме с колегите, е основна причина за това България винаги да е сред първите страни, които предлагат на пазара новите решения на Шнайдер Електрик в световен мащаб“, коментира Калоян Георгиев, продуктов мениджър
индустриална автоматизация в Шнайдер Електрик България.

Помпен Офис - Варна с нов управител
От началото на месец май т.г. фирма Помпен Офис, гр. Варна е с нов
управител, съобщиха от компанията. „Начело на фирмата застана Васил
Рашев, досегашен управител на офиса на Наса-Д в гр. Варна. Новият управител споделя напълно досегашната политика на фирмата по отношение на
връзките с партньори и доставчици – компетентност при намиране на
технологични решения в полза на клиентите, коректност и прозрачност в
търговските взаимоотношения, емпатия в процесите на преговори и търсене на общи ползи. Тези взаимоотношения ще бъдат доразвивани в бъдеще с
оглед на динамично променящите се условия на пазара на помпи и помпени
съоръжения в България“, заявиха от Помпен Офис.
„Намеренията ни са да разширим продуктовата гама, която фирмата
предлага. Освен помпите и прилежащите им аксесоари, Помпен Офис ще
започне предлагане на инженерингови решения, базирани на средства за
автоматизация на водните процеси“, коментира г-н Рашев.
„Помпен Офис е създадена в началото на деветдесетте години на миналия век от Огнян Станев и е една от първите фирми официални дистрибутори в България на световния лидер в производството на помпи Grundfos,
Дания. В последствие фирмата подписва дистрибуторски договор и с WILO,
Германия, като така става един от значимите и популярни доставчици на
помпи в Източна България“, допълниха от компанията.

Phoenix Contact откри нов развоен център за технологии за
защита от
Phoenix Contact откри официално новия си технологичен център за разработка на технологии за защита от пренапрежение в Бломберг, Германия,
пренапрежения

съобщиха за Инженеринг ревю от фирма ВиВ Изоматик, представител на
Phoenix Contact у нас. В новата сграда с площ от общо 8000 кв. м се помещават лаборатории, офиси за разработка, проектиране и маркетинг. Лабораторното пространство, което обхваща около 1000 кв. м, отговаря на
почти всички стандартизирани изисквания на международните органи за
сертифициране.
На церемонията по откриването на сградата присъстваха Гарелт Дуин,
министър по икономическите въпроси на Северен Рейн-Вестфалия, който подчерта значението на инвестицията за региона. „Новият развоен център ще
усили допълнително присъствието на Phoenix Contact в Бломберг и това е
добър знак за иновациите в целия Северен Рейн-Вестфалия“, обясни министърът.
„Новооткритият център е от голямо значение за компанията. Разполагайки с такова високо ниво на експертиза, Phoenix Contact ще може допълнително да разшири позициите си на технологичен лидер в областта на защитата от пренапрежение. Благодарение на собствените си лаборатории ще
бъдем в състояние да ускорим значително развойния процес“, обясни Роланд
Бент, изпълнителен вицепрезидент на Phoenix Contact.
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Проведе се XV национална конференция по осветление BulLight 2014
От 10 до 13 юни т.г. в Созопол се състоя XV национална конференция по
осветление BulLight, организирана от Националния комитет по осветление.
Събитието бе свързано с отбелязването на 50-та годишнина от основаването на комитета. В BulLight 2014 се включиха близо 300 участници, сред които учени, проектанти, производители и търговци от България, компании от
Румъния и Турция и др. Изнесени бяха научни доклади, които разгледаха проблемите и предизвикателствата в областта на вътрешно осветление; външно
осветление; светодиоди и светодиодно осветление; фотоволтаични системи; фотометрия и колориметрия; дневно естествено и смесено осветление;
архитектурно, художествено и рекламно осветление; управление на осветителни уредби; ергономия и физиология на зрението; светлинно замърсяване и
замърсяване от опасни отпадъци; общи аспекти на осветлението; енергийноикономическа ефективност на осветлението; светлотехническо образование;
инвестиционно проектиране. Представени бяха и множество реализирани
проекти със светодиоди в областта на уличното и тунелно осветление, както
и най-новите разработки на български производители.

Microchip представи нова серия USB Power Delivery контролери
Microchip представи новата серия USB Power Delivery (UPD) контролери
UPD100X, снабдени с протокол за пренос на електроенергия и зареждане на
акумулатори. USB кабелът може да бъде използван както за трансфер на
данни, така и за захранване с до 100 W мощност през стандартен USB
порт - 40 пъти по-висока мощност в сравнение с USB 2.0.
„UPD1001 е първият модел от серията, като предлага универсалност и
възможности за конфигуриране с поддръжка на 5 USB-IF стандартни UPD
профила плюс допълнително 25 UPD-съвместими профила (общо 30 върху чип).
Това ще позволи на инженерите да избират оптимални варианти, съобразени със специфичните изисквания на конкретните приложения. Новата серия
USB контролери е насочена към широк кръг от приложения като: преносими
компютри, принтери, мобилни устройства, зарядни устройства; индустриални компютри; автомобилна електроника - диагностични интерфейсни разпределители, USB зарядни устройства и др. UPD1001 се поддържа от развойния комплект Microchip UPD1001 Evaluation Kit (EVB-UPD1001) и вече е
достъпен за поръчки“, заявиха от компанията.

AQ Group придобива Карат електроникс
Шведският производител на индустриални компоненти и системи AQ
Group обяви, че е подписал договор със Златен лев Холдинг за придобиване на
94,6% от собствеността на великотърновското предприятие Карат електроникс. Сделката е на стойност 1,58 млн. евро, а смяната на собствеността ще стане факт от 1 юли т. г. AQ Group има около 3500 служители в
Швеция, България, Китай, Естония, Индия, Италия, Литва, Мексико и Полша.
„Придобиването има за цел да увеличи производствените ни мощности,
а също и да повиши компетенциите ни в областта на проектирането и
производството на шприцвани пластмасови детайли в България, както и
при монтаж на печатни платки. Разширяваме успешно дейността си в
страната от 1996 г. насам и това е следващата стъпка в инвестициите
ни там. След придобиването AQ ще има близо 1000 служители в България“,
обясни Клаес Мелгрен, главен изпълнителен директор на AQ Group.

Lightfair International 2014 представи иновативни LED решения
Международното изложение за осветление Lightfair International 2014, което се проведе от 1 до 5 юни т. г. в Лас Вегас, постави фокус върху съвременните LED технологии. Редица глобални производители на осветителни решения демонстрираха иновативни продукти, разработени в синхрон с глобалния
преход към SSL осветление. Cree представи фамилията компактни мулти-LED
излъчватели EasyWhite XM-L2. Гамата обхваща модели с напрежение в права
посока 6 или 12 V, които осигуряват 38% по-висока ефективност в сравнение
с първото поколение продукти от серията XM-L. От Luminus Devices представиха новата COB архитектура AccuWhite Xnova с чипове на Sanan. Моделът,
наречен „Кубът“ (Luminus Cube), се отличава с индекс на цветопредаване CRI
95 и висока ефективност. Philips Lumileds демонстрира линейните LED модули
Fortimo, специално създадени за интегриране в осветителни тела с правилни
геометрични форми като правоъгълници и квадрати.
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Изборът на дизелов
генератор
е комплексен процес
Карел Райчев, мениджър Дизелови генератори
CPG във фирма ИПО, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Райчев, ИПО е
официален дилър за България на
утвърдения производител на
дизелови генератори Cummins
Power Generation. Представете
накратко предлаганата у нас
продуктова гама?

Cummins Power Generation (CPG) е
световен лидер в разработката и
производството на дизелови и газови генератори, както и в дизайна,
производството и доставката на
интегрирана генераторна екипировка. Фирмата самостоятелно извършва цялостната комплектация на
дизеловите генератори, които включват двигател, генератор, система за
автоматика и окончателната сглобка. За разлика от други производители на системи за електрозахранване,
CPG са единствените дизелови генератори, които са проектирани, изградени и тествани изцяло от един-единствен производител.
Дизеловите генератори са фабрично проектирани да посрещнат
всички изисквания за надеждност,
качествено захранване, номинална
работа и ефективност. Произвеждат се в продуктов диапазон, вариращ от 8 kVA до 3500 kVA, като се
използват съвременни дизелови двигатели с допълнителна възможност
за последваща обработка на изгорелите газове. Така те са подходящи
за всяко резервно, основно или аварийно електрозахранване.
С какви иновативни технически характеристики се отличават?

В разработката на нови технологии за дизел генераторите основните приоритети на Cummins Power
Generation са улеснен достъп, мобилност и информираност на крайния
клиент. За тази цел от CPG предлагат безплатен уеб базиран софтуер
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(PowerSuite 5.0), който помага за изчисляване на необходимата мощност на генератор за всеки проект.
Друга интересна новост е системата за отдалечен мониторинг, която
изцяло променя значението на наблюдението и поддръжката на дизеловия
генератор за крайния клиент. Тя осигурява връзка с единичен или множество генератори, обединени в
LonWorks мрежа, давайки достъп за
наблюдение от всеки персонален компютър без необходимост от специален софтуер. Данните се получават
от контролната система на генератора в реално време, като обхващат
информация за обороти, налягане на
маслото, температура на охладителната течност, напрежение на
системния акумулатор, брой стартирания и др.
Какви сервизни услуги предлагате за дизел генераторите
Cummins Power Generation?

Като официален дистрибутор на
Cummins Power Generation за България
ние изпълняваме гаранционните и
извънгаранционните ремонти на дизеловите генератори. Също така
предлагаме и техническо обслужване през гаранционния период и след
него. Сервизната база на фирмата е
оборудвана с необходимите оригинални стендове и инструменти, за
извършване на пълни основни ремонти. В нея има голям склад с богато
разнообразие от налични резервни
части на всички модели генератори
и двигатели на Cummins, както и на
възли за тях и консумативи. Залагаме сериозно на нашите квалифицирани и правоспособни механици и сервизни автомобили, с които извършваме ремонти и обслужвания на
място. Предлагаме и 24-часово дежурство на механик със сервизен
автомобил.

Какво е важно да знаят клиентите при избора на системи за
основно или резервно захранване?

Изборът на дизелов генератор е
един комплексен процес, при който
трябва да се вземат предвид множество фактори. Първоначално е
важно клиентът да е наясно за какво
е необходим дизеловият генератор.
Приложението на генераторната
система може да бъде като основен
или резервен източник на електрозахранване. Основният източник на
електроенергия е генератор, който
се използва като постоянен, единствен източник на електроенергия,
резервният (аварийния) генератор
служи като източник на електроенергия при отпадане на основното
електрозахранване. Също така е ключово да се определи необходимата
мощност на генератора, като се
дефинира общата мощност на електрическите товари, които могат да
бъдат включени едновременно към
нея. За равномерното натоварване
на генератора е необходимо мощността му (в kW) да е около 20-30% повисока от общата потребителска
мощност на товарите и потенциалните консуматори на електроенергия. Шумозащитеността също е важен фактор, на който трябва да се
обърне внимание.
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Стремим се да бъдем
в крак със световните
иновации в газификацията
Светлана Алексиева, управител на СДС Сървиз,
пред сп. Инженеринг ревю
СДС Сървиз е добре позната
компания, работеща в областта на газовото оборудване за
бита и индустрията. Бихте ли
посочили основните акценти в
продуктите и технологиите,
които предлагате?

От създаването си през 2010 г.
фирмата развива своята дейност в
областта на доставката на газово
оборудване и предлагане на интелигентни решения при преноса и разпределението на природен газ в парньорство с RMG и Honeywell-България.
СДС Сървиз е член на международната организация Trace и е сертифицирана по ISO 9001:2008, като обхватът на сертификация е внос,
търговия, монтаж и ремонт на газово оборудване с цел успешното ръководене и функциониране на организацията. Фирмата е представител на
световния лидер в проектирането,
производството и маркетинга на
газ контрол RMG Group. Предлаганите от нас продукти са: турбинни
разходомери за газ; ротационни разходомери за газ; ултразвукови разходомери; регулаторно и предпазно
оборудване за природен газ; системи за одориране на природния газ;
системи за контрол на качеството
на природния газ; мониторинг и наблюдение; мобилни лаборатории. Под
шапката на RMG и Honeywell СДС
Сървиз разшири своята гама от доставчици с немската фирма Sewerin,
която е технологичен лидер в откриването на утечки на газ и вода, и
холандската фирма за измервателно
оборудване за газ, включително и за
високо налягане, Gas Flow Online.
Разкажете ни повече за партньорството си със Sewerin. Кои
техни решения предлагате на
българския пазар и на каква
стратегия залагате?

СДС Сървиз е представител за
територията на България на между-
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народно успешната, технически
иновативна фамилна компания
Sewerin със седалище в град Гютерсло - Германия, която е лидер на пазара и партньор на
доставчиците на газ и вода.
Повече от 85-годшния опит в
разработката на измервателни
устройства и знанията, натрупани от собствени измервателни екипи, са допринесли значително за успеха на фирмата. В
град Гютерсло иновативните
устройства се разработват,
произвеждат и тестват преди
да се пуснат на пазара. Немаловажен
фактор за успеха им е производството в Германия. Категорично изискване от немска страна към нас е оборудваният по немски (DVGW) стандарт сервиз с лаборатория. Всички
газови уреди на компанията Sewerin
трябва да бъдат калибрирани, проверявани и обслужвани по задължение
от производителя. Тази специфична
дейност се изпълнява само от обучени и оторизирани лица. Също така е
необходимо да има специализиран гаранционен и извънгаранционен сервиз
с лаборатория, каквато до момента
не е имало в България. СДС Сървиз
вече има необходимите условия и
обучен технически екип от Sewerin.
На българския пазар предлагаме
всички решения и технологии от гамата на Sewerin в областта на откриване и локализиране на течове на
газ и вода, както и уреди за трасиране на тръбопроводи. Фирмата ни се
стреми да бъде в крак с всички световни иновации в областта на газификацията.
Как продуктите на компанията ще се впишат във фирменото ви портфолио?

Стремежът на компанията е да
даде цялостни решения на клиентите ни в областта на газификацията.
До момента предлаганите от нас

продукти са проектиране, изграждане, доставка на оборудване и инженерни услуги. Приемайки предизвикателството и отговорността да
бъдем представители на Sewerin, ние
предлагаме възможност и решение
на клиентите за трасиране на подземно положени тръбопроводи, откриване и локализиране на течове
както в газопроводи, така и във водопроводи. Това е още една стъпка
към цялостните решения.
Какво още ви предстои през
2014 г.? В каква посока планирате да развивате бизнеса и
партньорската си мрежа в
бъдеще?

Надявам се през тази година да
реализираме голяма част от нашите
проекти. Организираме презентации
и семинари с цел да бъдем в контакт
с нашите партньори и клиенти. Информираме ги за новите високотехнологични продукти, за да удовлетворим техните нужди. Осигуряваме
бърза доставка, компетентна консултация, гаранционно и извънгаранционно обслужване. Важна част от развитието на фирмата е повишаването
на квалификацията на техническия ни
екип. Всички наши усилия са насочени
в непрекъснато развитие и търсене
на нови, иновативни решения за нашите клиенти.

юли 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2014

17

бизнес

Новооткритата централа на
Trelleborg в България
България обслужва
клиенти от целия регион
l Trelleborg Industrial Solutions -

Групировката Trelleborg е глобална инженерингова производствена група на повече от 100 години, разработваща високотехнологични полимерни решения за уплътняване, поемане на вибрации и
защита в агресивни и подложени
на голямо натоварване среди. Годишните продажби на групата,
включващи и джойнт венчър, са
около 4 милиарда евро, а персоналът е от 25 000 служители в над
40 страни. Централният офис на
компанията се намира в Трелеборг,
Швеция, а в България групата е
представена от маркетингов, инженерингов и логистичен център,
разположен в гр. София и производствено предприятие - в гр. Перник.
Дейността на базираната в България част от групата покрива дейността на пазарите в България,
Румъния, Украйна, Беларус, Турция
и Азербайджан.

Групировката Тrelleborg
е съставена от 5
дивизии

l Trelleborg Coated Systems - фокусирана върху доставката на широкоплоскостни материали с
полимерно покритие за различни промишлени приложения.
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водещ доставчик на решения на
основата на полимери за различни критични приложения,
като маркучни системи и индустриални антивибрационни решения.
l Trelleborg Offshore & Construction - лидер в полимерните решения за силно взискателната сферата на офшорната петролна и
газова инфраструктура.
l Trelleborg Sealing Solutions - световен доставчик на уплътнения и уплътнителни решения.
l Trelleborg Wheel Systems - един
от трите основни доставчика в
световен мащаб на гуми за земеделски и горски машини, мотокари и други подемно-транспортни средства.
"Бизнес средата в региона, обслужван от България, обуславя водещата роля на дивизията
Trelleborg Sealing Solutions (TSS)
със своите 5400 служители по света, 9 научноизследователски центъра и 24 производствени предприятия", споделят от компанията. "Силното локално присъствие на Trelleborg в отделните пазари осигурява своевременен
достъп на клиентите до последните постижения на компанията. Те включват над 2000 разработки на собствени материали за
специфични производствени нужди, фирмено разработени еластомери - политетрафлуор-етилени
(PTFE) и полиуретани (PU), както
и широка гама от патентовани
уплътнения за статични и динамични приложения. Компанията
разполага със световна мрежа за
управление на доставките (SCM)
и сертификати за качество ISO
9001:2008 и ISO/TS 16949:2009",
допълват те.

Trelleborg в България
и региона
Клиентите на Trelleborg в
България и региона могат да се
възползват от обслужването,
предлагано от новооткритата
централа на Тrelleborg в София. Тя
разполага с логистичен, обучителен и инженерен център, като разположението в близост до летище
София и редица транспортни компании осигурява навременна доставка на високотехнологичните
продукти. "Предимство е географската близост и на производственото предприятие TSS Silcotech
България, което е специализирано
в преработката на двукомпонентен течен силикон и инженерни
пластмаси", категорични са от
компанията. Фабриката в гр. Перник предлага разработка на продукта, разработка и дизайн на
инструмента и реализиране на
серийно производство.
"Разнообразието на полимерните решения и индустриалните сфери, в които те намират приложение, изисква наличието на няколко
бизнес модела, по които се осъществяват продуктовите доставки.
При специално проектирани за клиента решения, за приложения с ограничен във времето проектен характер, доставката се осъществява директно от производственото
предприятие. Високосерийни или
каталожни продукти и обединяващи доставки, включващи няколко
продукта, се извършват от складовата база на Trelleborg. В зависимост от приложения бизнесмодел,
продуктовата изработка и доставка изисква период от 16 седмици до
24 часа, постигани за спешни и критични приложения", заявяват в
заключение от Трелеборг Сийлинг
Солюшънс България.
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Представихме
нововъведения
нововъведения на пазара
на металорежещи
инструменти
Цветан Апостолов, управител на Искар България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Апостолов, през месец май т.г.
Искар България организира мащабен семинар. Кои
бяха гост-лекторите на семинара и какви фирми присъстваха?

Семинарът бе воден от президента на групата IMC
и изпълнителен директор на ISCAR г-н Якоб Харпаз.
Присъстваха повечето от дългогодишните ни клиенти
– водещи металообработващи предприятия в България.
Сред тях бяха ХЕС, М+С Хидравлик и много други.
Какви нови решения представихте на семинара?

групата IMC, която се
състои от 15 компании, доставчици на металорежещи инструменти, всяка от които
е специализирана в конкретен тип операции.
ISCAR е най-голямата сред тях и като цяло групата IMC
заема второ място по продажби на металорежещи инструменти на световния пазар.

Новите решения покриваха почти всички линии в
металорязането – отрязване и канални операции, струговане, пробиване, фрезоване. Двустранна стругова
пластина за тежко струговане, с иновативно закрепване, пластина за свредло със самоцентроваща геометрия, оръдейно свредло, работещо с високи режими на
стандартно, отрезна пластина с тангенциално закрепване и такава с 5 режещи ръба. Във фрезоването – триъгълни позитивни пластини за 90-градусово фрезоване,
двустранни 90-градусови с 6 режещи ръба, уникална двустранна пластина с позитивна геометрия с 8 ръба и
много други. Всички споменати са нововъведения на
пазара и нямат аналог от други фирми в бранша, които
са наши конкуренти.
По какъв начин те подпомагат повишаването на
рентабилността и производителността?

Начините са няколко – предоставяне на инструменти, които позволяват по-високи режими на работа от
съществуващите; предоставяне на по-икономически
изгодни решения, например отрезна пластина с 5 режещи ръба, вместо с 2, 3 или 4, както на конкурентите;
предоставяне на изцяло нова концепция в рязането –
като самоцентроващо се свредло, двустранна фрезова
пластина с позитивна геометрия, отрезна пластина с
тангенциално закрепване и др.
Представете накратко вашия партньор - израелската фирма ISCAR.

Искар България е дъщерна фирма на израелската компания ISCAR. Тя е основана през 1952 г. в Израел, като
започва дейността си в малък гараж с ремонт на металорежещи инструменти. Постепенно развива и производствена дейност на малка гама инструменти. В момента ISCAR е международна компания със звена и представителства в над 50 страни по света. Част е от
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SMC Bulgaria отбеляза
10-годишен юбилей

В началото на месец май т.г. SMC Industrial
Automation Bulgaria отпразнува 10 години от стартиране на дейността си под наслов "10 години дишаме заедно". Компанията оперира на българския пазар
от април 2004 година. "Ние сме част от SMC
Corporation, основана през 1959 г. в Япония. Фирмата
е световен лидер в областта на пневматичните и
електрически задвижвания, както и в производството на компоненти за управление на различни видове
процеси. През изминалите години натрупахме опит
в решаването на разнообразни задачи в областта на
автоматизацията. Основна цел на дейността ни
винаги е била професионалното подпомагане на нашите партньори в решаването на онези ежедневни технически проблеми, в които сме специалисти. Радваме
се, че все по-често успяваме да отговорим на техните високи изисквания. Това е най-големият ни успех
през годините. Затова и организирахме честване на
скромния ни юбилей, с идеята да благодарим на нашите партньори за доверието, което ни оказват",
заявиха от компанията.
"Избрахме да направим 5 отделни по-малки празненства в 5 различни локации, за да имаме възможност да обърнем специално внимание на всеки гост,
лично да му благодарим, да поговорим на спокойствие
и да се забавляваме заедно като на обикновен рожден
ден. Събитията протекоха под формата на неофициално градинско парти с барбекю, български вина и
напитки и много забавления. Петте града, избрани
на географски принцип, с цел да осигурим лесен достъп
на колкото се може по-голям брой гости, бяха Правец, Габрово, Пловдив, Шумен и заключителното
парти в София. Местата на самите партита - РИУ
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Голф клуб, х-л Боженци, Новотел Пловдив, Вила Булгара Еко и Голф клуб София сами по себе си са уникални
и предлагат големи възможности за забавления, от
които се възползвахме максимално заедно с нашите
гости. В двата голф клуба всички играхме истински
голф под ръководството на професионални британски инструктори, организирахме състезания, имаше
победители, раздадоха се специално изготвени за
събитието грамоти и купи. На другите места имаше организирани състезания по миниголф, джаги,
стрелба с лъкове и въздушни пушки, отново награди
за победители, много веселба и удоволствия", споделиха от SMC Industrial Automation Bulgaria.
Част от програмата на всички 5 партита беше
организираната и водена от професионални сомелиери дегустация на специални български вина. Разбира
се, не мина и без 5 специално изработени торти, много традиционна българска храна и напитки. За модератори на празненствата поканихме небезизвестните радиоводещи Митко Павлов и Коко Паносян, а за
доброто настроение на всички се грижеха танцьори
от ансамбли за народни танци, музикантите от
група "Акага", Кирил Маричков и Пешето. Не липсваха и изненади като томбола с имената на гостите и
специален персонален подарък за всеки присъстващ.
Изненади имаше и от страна на гостите - освен уни-

калните подаръци, поднесени от тях по случай рождения ден, доста гости се включиха в забавната програма с импровизирани изпълнения на пиано, соло
пеене, дори рецитации. Атмосферата беше прекрасна и се надяваме и в бъдеще да можем да организираме подобни срещи”, допълниха от компанията.
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АББ официално откри втория си
завод в индустриална зона Раковски
На 18 юни т.г. АББ официално
откри новата си производствена
база в Раковски. Модерното съоръжение се простира на площ от около
15 000 кв. м и ще произвежда продукти ниско и средно напрежение.
Предстои заводът да бъде цялостно
оборудван и да заработи с пълен капацитет в рамките на следващите
две години. Освен като производствено съоръжение, новият завод ще
функционира като складова база и
обучителен център за клиенти.
„Новата производствена база
има огромно значение за растежа на
бизнеса ни в България и ще даде сериозен принос за поръчките и приходите на компанията в бъдеще. Когато заработи на пълен капацитет, в
завода ще работят около 600 служители. Имаме чудесни впечатления от
работата си с местни доставчици
на материали и ще работим с тях
колкото е възможно по-активно“, коментира специално за сп. Инженеринг ревю Екехард Нойрайтер, регионален мениджър на АББ в България.
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„България играе ролята
на важен производствен
център за АББ в глобален
мащаб. Страната е отлично място за инвестиции и
разширяване на бизнеса ни
в региона, тъй като е в
близост до основните ни
пазари“, коментира Мортен Виерод, ръководител
бизнес направление Продукти за контрол на АББ,
който пристигна от централата на компанията в
Цюрих за откриването на новата производствена база.
Вторият завод на компанията в
Раковски е част от инвестиция на
стойност 23 млн. щатски долара,
предназначена за разширяване на
производствения капацитет с цел
обслужване на нарастващото търсене в Европа и Азия. АББ фокусира
производствени мощности в индустриалната зона поради стратегическата й локация в близост до летище Пловдив и магистрала Тракия,

обясниха от ръководството.
Първата фабрика на АББ за продукти ниско напрежение край Пловдив бе открита през 2009 г. и днес
в нея работят над 1000 души. Компанията разполага с още 3 високотехнологични бази в страната: в
Петрич – за производство на продукти ниско напрежение, в Севлиево –
за производство на продукти високо напрежение и трансформатори, и
във Варна - сервизен център за турбокомпресори.
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Festo представи решения за
процесната автоматизация
на поредица от семинари
в страната
Н

а 20 май т.г. Фесто ЕООД организира презентация на тема "Festo партньор в процесната автоматизация". Събитието, което е част от
серията мероприятия, провели се в
различни градове (Пловдив, Стара
Загора, Варна, Плевен и София) на
страната от 13 до 21 май, се състоя
в сградата на компанията на бул.
Христофор Колумб в София.
В самото начало инж. Стефан
Иванов, Управител на Фесто ЕООД,
приветства присъстващите, представи накратко дейността на компанията както в България, така и в
световен мащаб, и постави акцент
върху желанието на Festo да бъде
разпознавана като надежден партньор при решаване на клиентски задачи в процесната автоматизация.
Той даде пример с годишния оборот
на Festo, който за 2012 г. възлиза на
2.24 млрд. евро и 9% от него се влагат в научноизследователска и развойна дейност.
"Festo е световен лидер в областта на базовите обучения и обучения
за напреднали в сферата на индустрията", подчерта инж. Иванов. "В зависимост от фокуса си, предлаганите от Фесто Дидактика обучения
се делят на технически, организационни и обучения, ориентирани към
човека и личностното му развитие.
Важно е да се знае, че тези обучения
не са фирмени, а изцяло технически и
професионални", допълни той.
Същинската презентация на решенията за процесната автоматизация представи инж. Павел Манолев,
Специалист процесна автоматизация във Фесто ЕООД. Най-напред той
започна с общите цели на компанията в тази област, а именно 15-20%
от общия оборот на Festo през 2014
г. да е от продукти за процесната
автоматизация. В увода си той обобщи защо индустрията се нуждае от
специални продукти и решения, а
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именно: наличието на непрекъснати
процеси, бавни процеси и такива с
ниска честота, външни приложения
с необходимост от специална корозивна устойчивост и потенциална
експлозивна опасност, интерфейси и
специфични стандарти.
В своето представяне инж. Манолев разказа за възможните приложения на предлаганите продукти в областта на процесната автоматизация, а именно: пречистване на води,
дистрибуция на вода, производство
на ел. енергия, както и различни сфери на индустрията – производство
на хартия, химическа и петролна
индустрия, фармация, хранителновкусова промишленост, минна индустрия, автомобилна индустрия и
т.н. Лекторът подчерта, че решенията на Festo в областта отговарят
на стандартите ISO5211, VDI/VDE
3845, RL94/9/EG, IP-Classes, CRC/KBK,
които са изключително важни за сектора.
Последователно инж. Манолев се
спря на процесните вентили от
Festo, пневматичните задвижвания,
сферичните вентили, бътерфлай кла-

пите, сензорите, разпределителите,
както и системите за управление,
които компанията предлага. Всяка
продуктова група бе представена
обстойно посредством технически
параметри и модели. В своята лекция Павел Манолев акцентира на
факта, че компанията предлага цялостни технически решения, които са
тествани и готови за монтаж.
Присъстващите имаха възможност да се запознаят и със системите за управление, предлагани от
Festo. "Патентованите от компанията "вентилни острови" са лесни за
инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация, гарантират ниски разходи за поддръжка и обслужване", сподели инж. Манолев. Той представи и иновативна концепция за
монтаж – пневматичен мултипин,
която осигурява повече място в
таблото и гарантира запазването
на висок клас на защита (IP).
В края на лекцията присъстващите имаха възможността да видят на
живо част от представените продукти и да получат отговори на конкретни въпроси.
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Полимета С, Солтех и
Шети България проведоха
Дни на отворени врати
Н

а 13 и 14 юни т. г. в Пловдив се
проведоха Дни на отворени врати
за представяне на продуктите, ус-
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лугите и техническите решения на
DMG MORI, HOFFMANN GROUP и
Siemens PLM. Организатори традиционно бяха Полимета С, Солтех и
Шети България, които информираха
гостите за новостите в областта
на машиностроенето. Водещ акцент в програмата бе интегрираната система за работа "от идеята до завършения продукт" чрез
комплексни решения, демонстрирани в реално производство.
"На събитието бе представено
"one stop" CAD/CAM/CMM решение
на Siemens PLM за проектиране, изработване и измерване на меден
електрод за обемна ерозия. На специално изградената за целта прожекционна стена инженер от Солтех демонстрира на живо всички
етапи от затворения процес - от
идеята до завършения продукт. Голям интерес предизвикаха именно
стъпките по производството на
пластмасов детайл с модула NX
Mold Wizard и това на електрода за
него с NX Electrode Design, до "пренасянето му" върху медната заготовка и генерирането с NX Manufacturing на машинния файл.
Като следващ етап в системата
"от идеята до завършения продукт",
бе презентацията на устройство
DMG MORI Microset UNO 20|40 за
автоматично измерване и настройка на диаметър, и дължина на инструмента, с трансфер на данните
към машината. Високото качество
на предварителната настройка и
измерване, гарантира безопасно и
ранно откриване на повредени инструменти. Това, от своя страна, води
до намаляване броя на произведените дефектни детайли и съответно

повишава качеството на производството. Инструментите за изработката на детайла бяха избрани и
подготвени от каталога на
HOFFMANN GROUP", заявиха организаторите.
"Голям интерес предизвика обработващият център DECKEL MAHO
DMU 40 eVo linear, на който инженерите на Полимета С и DMG MORI
демонстрираха производството на
електрода. Машината показа отлични качества и иновативни функции:
5-осната едновременна обработка,
комбинирана с възможност за струго-фрезова функция, която се изпълнява на една установка, лесен
достъп до по-голяма работна зона и
малка заемана площ. Най-малкият
модел в серията DMU eVo linear
доказа своята гъвкавост, точност
и производителност. След като
електродът беше проектиран и изработен за по-малко от 40 минути,
последва неговото измерване с модула NX Inspection programming, приложен върху 3D измервателна машина Mistral Мodel 07.07.05. Резултатите бяха онагледени с измервателен протокол при отчитане на зададените допуски и толеранси.
В последвалата дискусия специалистите изразиха мнение, че с тези
новости ставаме свидетели на
нова генерация в управлението на
жизнения цикъл на един проект, при
което се съкращава времето за
доставка, печели се съревнованието
за комплексна работа, посрещат се
изисквания за добро качество и в
крайна сметка се постига по-конкурентоспособно съотношение на
цена и качество", допълниха от Полимета С и Шети България.
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Производство
на метали
в България
Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, продължава успешната си рубрика Във фокус с представяне на производството на метали в България. В настоящия брой
сме дали възможност на водещи компании от сектора да разкажат за своята актуална
дейност, технологични новости и екологични инициативи. Темата продължава в следващия брой 5/2014 на списанието, където ще дадем възможност на търговските фирми да
представят своите най-иновативни решения с приложение в този тип производство.

Инвестициите на Алкомет за
последните 15 години надхвърлят
75 млн. евро
"Алкомет" АД Шумен е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на
Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията на Република България, съчетаваща производството на двата вида продукти. С близо 35-годишен опит в областта на цветната металургия, тя днес се нарежда сред 100-те най-добри
български компании по приходи от дейността и ръст
на печалбата, както и сред 20-те най-големи български износители. Над 90% от продажбите са насочени
към страните от ЕС, главно Германия, Полша, Италия,
Австрия и Дания. Въпреки своята експортна ориентираност Алкомет остава тясно свързана и с развитието на българската икономика и българското общество. Част от целите на компанията по отношение
на корпоративната социална отговорност са повишаване на заетостта сред местното население; ефективно подпомагане на образователни, медицински,
културни, социални и други институции; подкрепа на
благотворителни и дарителски организации. През
2013 г., за шеста поредна година, компанията бе удостоена с приза "Дарител на годината" от община
Шумен.
Сертифицирана по ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и
OHSAS 18000:2007, "Алкомет" АД е разположена на
площ от 370 000 кв.м, в непосредствена близост до
град Шумен.
През 2014 година маркетинговите усилия на компанията са насочени основно в две направления:
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l разширяване дела на специалните продукти при пре-

совите изделия;
l увеличаване на продажбите на вътрешния пазар до

10% от общия обем.
Общият размер на инвестициите, реализирани в
производствено оборудване и съвременни технологии
за последните 15 години, надхвърля 75 млн. евро. Наред
с тях, професионалното опериране на внедрените системи за управление и прецизната апаратура за контрол на производствения процес гарантират високо
качество на предлаганите изделия, съгласно изискванията на европейските стандарти.
Очаква се пускането в експлоатация на новата 600тонна преса и на линия за пренарязване на профили да
доведат до навлизането на компанията на нови пазари
с продукти от сферата на вътрешното обзавеждане,
транспорта и строителството. Този тип изделия се
характеризират с високи изисквания към качеството,
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висока добавена стойност, както и с неспиращо търсене от страна на потребителите, в условията на икономическа криза.
Предвижда се пускането в експлоатация на четирите модернизирани пещи за отгряване на рулони и фолио да доведе до повишаване качеството на произвежданата валцова продукция, както и до значителното
повишаване производителността на труда. От друга
страна, разходите на природен газ и електроенергия
ще бъдат силно намалени. Дейността ще продължи да
се концентрира основно към увеличаване дела на специалните изделия (обмазано фолио, техническо фолио, фолио за опаковки, листа и ленти за автомобилостроенето и вътрешното обзавеждане) чрез сключване на договори с нови потенциални клиенти в тези области.
Опазването на околната среда се явява сред основните приоритети в развитието на компанията. През
последните години инвестициите в модернизиране и
разширяване на производствените мощности неизменно са съпътствани и от внедряване на съвременни
пречиствателни съоръжения. Въведените технически и
технологични решения са на най-високо ниво и гарантират висока степен на пречистване на използвания воден ресурс и на отделяните емисии в атмосферата. В
компанията са разработени и програми за управление
на генерираните в резултат на производствената
дейност отпадъци, като основната част от тях се
предава за оползотворяване в други сектори на промишлеността.
С реализирането към края на третото тримесечие
на 2014 г. на проекта по европейска програма "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда", по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика", Процедура "Инвестиции в зелената индустрия" ще влезе в експлоатация системата за улавяне
на маслени аерозоли и възстановяване базовите характеристики на валцовъчното масло.
Изпълнението на инвестиционната програма, заедно с доброто технологично състояние на машините и
оборудването, ще повиши капацитета на валцовото
производство до 30%, а на пресовото с 10%. Повишение също се очертава и при конкурентоспособността
на компанията по отношение на качеството на произвежданата продукция. От друга страна, намаление се
очаква на разходите за валцовъчно масло, природен газ
и електроенергия.

Инсталацията за третиране на
отпадъчни акумулаторни батерии
отговаря на всички технологични
новости
ЕЛ БАТ АД е с дългогодишни традиции в рециклирането на различни видове олово-съдържащи отпадъци до
получаване на олово и оловни сплави. Получените крайни продукти са основна суровина при производството
на оловно-кисели акумулаторни батерии, широко използвани в автомобилостроенето.
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Инсталацията за предварително третиране на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии е
разположена на съществуващата производствена площадка на акционерното дружество в м. "Саръшеме", на
около 3 км северно от гр. Долна баня, община Долна баня,
Софийска област.
Инсталацията включва няколко основни модула за
рециклиране на отпадъчни оловни акумулаторни батерии - автоматично разкомплектоване на акумулаторите и сепариране на компонетните им; десулфатизация
на отпадъчния електролит и оловна паста; кристализация до безводен натриев сулфат като краен търговски продукт; оборудване за спомагателни и контролни
дейности. „Цялата технология за рециклиране на отпадъчните акумулаторни батерии, както и технологичните модули на инсталацията, са трансфер от водеща
в бранша компания SERI – Италия, което е и гаранция за
достигнат висок стандарт и техническо ниво на рециклиращите мощности на ЕЛ БАТ АД. Новоинсталираните мощности работят по технология, напълно отговаряща на най-добрите налични технологии в Европейския съюз и в световен мащаб. Самото съществуване на инсталация от такъв тип повишава техническото ниво на действащите в страната инсталации в
отрасъла. Ето защо официално откриваните производствени мощности са значителна крачка напред от
гледна точка на технологичното обновяване на работещите в България производства“, разказват от компанията.
От дружеството споделят, че съществуват различни аспекти за положителна оценка на инсталацията:
”Екологични аспекти - съществуването и развитието на човечеството е съпроводено с прогресиращо
изразходване на природните ресурси и суровини. Докато през 1900 г. в световен мащаб са изразходвани около
5 т суровини на човек, през последните години количеството вече е 80-85 т на човек. „В този смисъл адмирации заслужава производството на крайни продукти
от отпадъци, каквито са негодните за употреба акумулаторни батерии. Инсталацията на ЕЛ БАТ АД използва не изходни суровини от земята, а отработени
акумулатори, като рециклира и така възстановява полезните свойства на техния ценен компонент – олово-
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то, за да направи възможно неговото използване за
производството на крайни продукти в промишлеността. Тези два компонента на технологията на инсталацията, а именно: използването на отпадъци, а не изходни природни суровини и предназначението й да рециклира отпадъците, водят до заключението, че съществуването на Инсталацията решава екологични проблеми“,
информират от дружеството. Основните сред тях са:
l инсталацията спомага за усъвършенстване системата за събиране, транспорт и третиране на отпадъчни
акумулатори при наличен технологичен ресурс и надеждни пречиствателни съоръжения. Експлоатацията на
Инсталацията за рециклиране на акумулатори ще даде
възможност на България да излезе на едно от челните
места по повторно използване на отпадъчни материали, като също така ще допринесе за повишаване на
количество на отпадъци, които страната ни е поела
ангажимент да оползотвори.
l пускането в експлоатация на подобна инсталация
създава предпоставки за повишаване степента на рецикъл на оловото в страната. По този показател вторичната металургия на България все още е далеч от
постиженията на развитите европейски страни, в
които се достига рецикъл на оловото над 70%.
Функционирането на инсталацията за предварително третиране на отпадъчни акумулатори ще даде
възможност напълно да бъде затворен цикълът на преработка на този вид отпадък по един екологосъобразен и щадящ природата начин. „Новата инсталация и

затварянето на производствения цикъл дава възможност да бъде разширен асортимента от преработваните от дружеството отпадъци и превръща ЕЛ БАТ
АД в модерна рециклираща компания“, допълват те.
”Икономически и социални аспекти - реализацията на
инвестиция, каквато е Инсталацията за предварително третиране на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии, допринася положително за приходната
част на платежния баланс и носи повишени приходи в
община Долна баня от местни данъци и такси, както и
в републиканския бюджет.
Инвестицията ще допринесе за устойчивото развитие на община Долна баня и региона, чрез създаването
на нови работни места (предвидено е осигуряването
на трудова заетост на общо до 150 човека), което от
своя страна ще доведе до повишаване социалния статус на населението.
Тази инвестиция и функционирането на инсталацията е практически пример за екологосъобразно управление на специфичен отпадъчен поток, който се превръща
в ценна суровина с помощта на новите технологии“,
категорични са от ЕЛ БАТ.

70% от продукцията на ЕТЕМ
е предназначена за износ
ЕТЕМ е една от водещите компании за екструдиране на алуминий в Югоизточна Европа. Основана през
1971 г., ETEM е компания, напълно интегрираща процеса на проектиране и производство на архитектурни
системи и алуминиеви профили за промишлени приложения. С фабриките си в България и Гърция, и годишен
капацитет, който надхвърля 40 000 т/г., ETEM гарантира постоянна и непрекъсната доставка на своята
продукция. ЕТЕМ е международна компания с износ, който надхвърля 70% от производството и с присъствие
в над 20 страни.
„С над 40 години опит в секторите на проектиране
и производство на архитектурни системи и алуминиеви индустриални профили, ЕТЕМ е фирма, която предлага продукти и услуги с добавена стойност на своите
клиенти като изгражда с тях дълготрайни отношения,
които се основават на доверие, почтеност и последователност“, коментират от компанията.

Алуминиеви профили
ЕТЕМ притежава общо 5 преси, вариращи от 1500
mt (метрични тона) до 2700 mt (метрични тона), което дава възможност да се произвежда широка гама от
профили, по отношение на тегло, размери и маса, винаги в съответствие с приложението им и зададените
от клиента спецификации. „С модерни производствени линии, които работят при високи стандарти за
качество и безопасност (сертификат EN ISO
14001:2004), компанията е готова да отговори на бъдещите нужди пазари“, информират от ЕТЕМ.
„Нашите клиенти особено ценят способността ни
да произвеждаме много голям диапазон от алуминиеви
профили с индивидуални и специални изисквания. Възмож-

30

юли 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2014

31

във фокус
ни и машинни услуги като например обработване с
машини с ЦПУ: фрезоване, рязане, щанцоване, пробиване, занитване, зенковане, огъване и допълнителни обработки съобразно изискванията на клиента“, заявяват в
заключение представители на компанията.

Стомана Индъстри непрекъснато
инвестира в най-съвременни
технологии

ността да обработваме различни балванки с размер до
9 инча, отлети по метода с директно охлаждане, използвайки технология за водно закаляване, за да се подобри структурата на метала и да се получат профили с максимална дължина след нарязване максимум 14
м, превръща ЕТЕМ в значим европейски доставчик“,
допълват те.

PVC профили
От 2009 г. ЕТЕМ инвестира в проектирането и
производството на PVC архитектурни системи за
врати и прозорци. „С 5 автоматизирани и модерни
линии за екструдиране, ETEM може да предложи на клиентите си продукти с високо качество, които са сертифицирани от най-стриктните лаборатории. Също
както при екструзията на алуминий, ETEM обръща значително внимание на детайлите, което означава продукция с най-високо качество и добавена стойност.
Посредством съвременната технология „миксер за сухи
смеси“, ETEM гарантира суровина с постоянно качество
и характеристики, която определя качеството на крайния продукт по отношение на цвета и функционалната
дълготрайност във времето“, разказват от дружеството.
Компанията предлага и

повърхностна обработка
l електростатично прахово боядисване - компанията

разполага с 2 вертикални линии, 2 хоризонтални и 2
хоризонтални линии за постигане на имитация на дърво,
използващи многослойна прахова технология, компанията е гъвкава да се справи с много голям диапазон
поръчки и да отговори на различни по количество заявки според нуждите на клиента и съгласно вътрешните
стандарти за качество.
l механична обработка - екипът за механична обработка на ЕТЕМ може да достави на клиентите си полуготови или готови профили. С помощта на изключително модерно и автоматизирано оборудване екипът
за механична обработка на ЕТЕМ може да превърне екструдираните алуминиеви профили в прецизни висококачествени компоненти.
„Екипът ни може да осигури редица инструментал-
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Стомана Индъстри АД е водещ производител на
стомана в България. Компанията е представена на
Балканите и на международните пазари повече от 50
години и произвежда широка гама от продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили. През юни 2001 г.
SIDENOR Гърция придоби мажоритарния дялов капитал
на Стомана АД и прие отговорността за цялото производство. „Преходът към частния сектор, представляващ повратна точка в историята на компанията,
включва мащабен инвестиционен план за модернизация
на производствените мощности и цялостно преструктуриране на фирмата. Стомана Индъстри АД постоянно инвестира в най-съвременните технологии с цел
да гарантира производство на висококачествени продукти и висок стандарт на обслужване на клиентите.
Продукцията на фирмата напълно отговаря на широко приети стандарти за качество като EN, DIN, ASTM,
JIS, BS, Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd и т.н.“, споделят от компанията.
Системата за управление на качеството е сертифицирана по ISO 9001:2008. В допълнение Системата
за управление опазването на околната среда на компанията е сертифицирана по ISO 14001:2004, а Системата за професионално здраве и безопасност е сертифицирана по OHSAS 18001:2007.
Стомана Индъстри разполага с

напълно покрита скрапо база с поточна
линия за обработка на скрап
Стоманодобивен цех, разполагащ с две електродъгови пещи, машина за непрекъснато леене на сляби и
машина за непрекъснато леене на кнюпели. Цех за листови продукти, оборудван с методични пещи, универсален стан за валцоване и нормализационна пещ за
специално качество ламарина. Сортопрокатен цех, снабден с методични пещи, валцов стан, циркулярни триони, хладилници и правилна машина. Топков цех, оборудван с методични пещи и стан за валцоване. Новият прокатен цех за дълги продукти като арматурни пръти,
сортов прокат, кръгове и валцдрат е снабден с методична пещ, прокатен стан и машини за окончателна
обработка.

Продуктовата гама включва
Ламарини:
за обща употреба (S235JR, S235JR+N, S275JR,
S355J2+N, A36)
l за корабостроене (LR-A, GLA, BV-A, ABS)
l
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l за котли и съдове под налягане (P235GH, P265GH)
l за каляване и темпериране (C45)

Армировъчни стомани
Стомана Индъстри произвежда армировъчна стомана на пръти с клас на качество В500В – БДС 9252.
Армировъчната стомана SD (В500В) на пръти се произвежда с диаметри от 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25,
28 и 32 мм. Продуктовата гама на армировъчната
стомана SD e разширена с продукти на кангали с диаметри 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм, които се произвеждат
в прокатните цехове на групата Сиденор в Гърция.
Сортов прокат
Пълната гама от сортов прокат, предлаган от Стомана Индъстри АД, съдържа продукти, произвеждани в
завода на компанията в Перник, България ,допълнени от
гамата, произвеждана от SIDENOR SA в нейния завод в
Солун - Гърция и включва шини, винкели, кръгове, европрофили, квадрати, специални профили.

Система по качеството и околна среда.
"Стомана Индъстри АД прилага добре организирана,
напълно адаптирана към нуждите на модерната стоманена промишленост система за гарантиране на качеството, която беше сертифицирана съгласно ISO
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9001:2008 и която осигурява производството на продукти, отговарящи на стандартите за качество, както и специфичните изисквания на клиентите“, коментират от дружеството и допълват: „Контролът
включва обширен химичен анализ, металографски тестове, измервания на геометричните характеристики
и механични тестове, извършени в напълно оборудваните лаборатории за контрол на качеството в производствения завод на дружеството. Поддържаната от
Стомана Индъстри АД интегрирана мрежа за контрол
и откриване на радиоактивност – едновременно в
необработените материали и в крайните продукти,
която е новаторска дори за европейските стандарти,
позволява производството на 100% не-радиоактивни
стоманени продукти.“
От компанията са категорични, че запазването на
околната среда е с висок приоритет за управлението
на Стомана Индъстри АД. Управлението на дружеството полага непрекъснати усилия за подобряване културата на дружеството по отношение опазването на
околната среда при стриктното спазване изискванията на закона, международните стандарти и критерии,
взимайки предвид и най-добрите практики на страните с добре развита индустрия.
„ Тя се фокусира върху удовлетворението на клиента и постоянното технологично обновление, което й
осигурява заемането на водеща позиция.
За нас напредъкът на служителите, качеството,
продуктивността и технологичните постижения са
най-важни. Благодарение на динамичната си политика,
компанията привлича и задържа квалифицирани, продуктивни и лоялни служители.
Гъвкавостта в производството на завода на Стомана Индъстри АД, повишаващите се продажби и складовата мрежа разработена от компанията в България,
както и на многобройни чуждестранни пазари и позволява да задоволява по-добре нуждите на клиентите си“,
заявяват в заключение те.
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Avure Technologies и
KOMAGE Gellner
Gellner -- успешен
екип със силно бъдеще
от Тим Хунтер, Авуре Технолоджис
Философът Платон е казал: "Съмишлениците се борят заедно". Мъдрият теоретик тогава не е предполагал, че тази мисъл почти 2500 години по-късно ще определя точно обединяването на две фирми.
Фирмата
KOMAGE
Gellner
Maschinenfabrik KG, производител на универсални системи за пресоване за целия
спектър от прахообразни материали, и
фирмата Avure Technologies, производител на студено- и горещо-изостатични
пресови инсталации и пещи, се представят заедно на специализирани изложения.

През 2005 г., 3 години преди 100-годишния юбилей на KOMAGE, двете фирми,
Avure и KOMAGE, създадоха обединение.
KOMAGE пое търговското представителство и сервиза за продуктите на
AVURE в немскоговорящите региони. Така клиентите на Avure имат компетентен и гъвкав партньор за контакт на
място, което гарантира бързи реакции.
Понеже за двете фирми иновациите и
усъвършенстването са на преден план,
заедно те предлагат продукти, които дават възможност за подобряване на процеса и на качеството. Към това се отнася и производството на висококачествени детайли, подобряването на технологичните процеси и по-ефективното и
надеждно производствено оборудване.

ност по-късно да бъдат разработени системи за пресоване на всякакви прахообразни технически материали.
Историята на иновациите на компанията Avure Technologies започна през
1949 г, когато Allmanna Svenska
Elektriska Aktiebolaget (ASEA и по-късно
ABB), един от водещите шведски производители на електротехнически инсталации, възложи на екип от пет учени, да
разработи синтетични диаманти.

Технологията след
науката
Системите за пресоване на прахообразни материали на KOMAGE и изостатичните пресоващи инсталации на Avure
Technologie намират приложение в пресоването на прахообразни материали за
производството на детайли за въздухоплаването и космонавтиката, автомобилната промишленост, морските сондажи,
индустриални инструменти, редуктори
за вятърни турбини, медицинска техника - например изкуствени тазобедрени и
коленни стави, медицински инструменти, дентална техника и др.
При приложения, които изискват освен конвенционално пресоване и изостатично пресоване, прахообразният материал първоначално се уплътнява до определена форма на преса KOMAGE оборудвана с прецизни инструменти и наймодерна управляваща и регулираща тех-

История на иновациите
През 1908-а е основано дружеството
'Komprimier Maschinen Gesellschaft'
(KOMAGE), за да се отговори на появилото се ново изискване на пазара, обичайното за тогава разпространение на лекарства във вид на прахчета да бъде заменено с таблетки. За тази цел бяха необходими инсталации, които да пресоват
таблетки от прахообразните медикаменти. Новата технология позволяваше
точно дозиране, по-практични възможности за опаковане и по-лесно приемане
на медикаментите. Това даде възмож-
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ника. Получената заготовка се залага заедно с другите предварително оформени части в изостатичната преса на
фирма Avure Technologies за по-нататъшна обработка. В зависимост от
изискванията на производителя и вида
на детайлите, това може да бъде студено- (CIP) или горещо-изостатична система (HIP), която осигурява равномерен
натиск от всички посоки върху детайлите, като подобрява остатъчната

порьозност чрез изтласкване на свързаните газове и гарантира много висока
хомогенна плътност.
В горещо-изостатичната преса се използват топлина и налягане, за да се отстранят както шупливостта, така и
разликите в плътността, като теоретично може да се постигне стопроцентово компресиране.Така се повишава устойчивостта на детайлите (в някои
случаи до 300%) в сравнение със стандартните процеси, като например синтероването.

Съмишлениците се
борят заедно
Двете компании имат над 160 години
съвместен опит. Приоритет на двете
фирми е иновацията, защото креативността, ангажираността и техническият прогрес са абсолютно необходими,
за да се постигнат конкурентни предимства на пазара. Когато работите
съвместно с KOMAGE Gellner и Avure
Technologies, можете да очаквате:
•Иновативни системни решения, съобразени с вашите изисквания
•Надеждно партньорство за целия
срок на проекта и за експлоатационния живот на производствената инсталация
•Непрекъснато усъвършенстване на
системите, за да може да се отговори на актуалните предизвикателства в производствения процес
•По-бърз и по-гъвкав сервиз и снабдяване с резервни части, за да се гарантира експлоатационната сигурност
на инсталациите
•Повишаване на стойността и качеството, преимущество в конкуренцията и повишена доходност.

ЛД ООД, тел.: 02/ 931 97 30
www.ld-gmbh.com
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Интегрални схеми
за безжични сензори
И

Стефан Куцаров

збягването на свързващите
проводници и замяната им с безжични връзки е сериозно предимство в
много области на техниката, а в немалко случаи е и единствено възможното решение. При сензорите към
това се прибавят нарастващите
им приложения в труднодостъпни
места (например измерване на високи температури, налягане, рН и
др.) или в опасна за човека среда.
Същевременно е улеснено изграждането на сензорни мрежи (Sensor
Network), например за контрол на
технологични процеси в производствени предприятия, цената им е
сравнително ниска, а събираните
данни лесно могат да се прехвърлят
в други комуникационни мрежи. Не
по-малко предимство е възможността за лесно разместване на сензорите в изградена мрежа, което е
затруднено при проводникови
връзки между тях. Съвременните
решения на описаните проблеми са
базирани на използването на безжични сензори (Wireless Sensor – WS). В
основата на реализацията на WS са
три вида интегрални схеми (ИС),
първият от които са ИС на WS. Те
са със сравнително малък относителен дял, но с перспектива той да
нараства във времето. Вторият
вид включва безжичните предаватели (Wireless Transmitter) и безжичните приемо-предаватели (Wireless
Transceiver), като те могат да са
разработени специално за реализация на WS или (засега по-често) да
са такива от други приложения.
Третият вид са т. нар. безжични
микроконтролери (Wireless Microcontroller), които са съчетание на елементи от предния вид с микроконтролер за обработка на сигналите
от сензорите и осигуряване на обмена на данни с други устройства.
Сравнително бързо се развива обла-
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а
Фиг. 1

б

стта на безжичните сензори без батерии (Energy Harvesting Sensor).

Структура на WS
Дадена е на фиг. 1а, като по принцип няма никакви ограничения за вида
на сензора SEN, който може и да е
комбиниран за няколко физически
величини, например температура и
влажност. Обикновено неговата
точност и време на реакция са подобни на сензорите с кабелна връзка.
Обменът с микроконтролера uC е
двупосочен, за да се осигури предаването в едната посока на отчетените данни и на управляващи сигнали в
другата. Последните едновременно
включват uC и SEN само за кратки
интервали от време tM (фиг.1б), през
които се извършва измерването. За
още по-кратко време tTx микроконтролерът включва приемо-предавателя ТR за изпращане на данните, докато в останалото време той може
да приема постъпващи в антената
А сигнали за осигуряване чрез тях на
управление на WS. За намаляване на
постояннотоковата консумация
практически винаги времето
tA=tM+tTx е много по-малко от периода на измерване Т. От своя страна,
T–tA определя режима „очакване“
(Sleep на фиг. 1б) и е над 95% от Т.
Самият период зависи от характера
на измерваните величини и обикновено е между няколко секунди и няколко минути, поради което при
типични стойности на тока IM до
няколко mA, на ITx до няколко десетки

mA и на IS до няколко mA (съществуват WS, в които той е няколко десетки nA) общият консумиран ток
от WS не надхвърля няколко десетки
µA. Всички времена се фиксират от
вградения в uC часовник за реално
време (Real Time Clock, RTC), чийто
кварцов резонатор за 32768 Hz заедно с този за осигуряване на работата на останалите блокове на uC
почти винаги се свързва външно към
него. Полезно е да се добави, че
връзката между uC и TR почти винаги е с някой от масово използваните
интерфейси, например SPI или I2C.
По принцип TR работи в един или
повече нелицензирани обхвата, като
в Европа най-често използвани са
предвиденият за RFID (системи за
радиочестотна идентификация)
13,56 MHz заедно с 868 MHz и 2,4 GHz.
Поради добре познатите физически
причини по-ниските честоти имат
по-добро проникване и съответно
осигуряват по-голям обхват на покритие при дадена мощност на излъчваните от TR сигнали и, съответно,
определена постояннотокова консумация. Това е предпоставка за ползване на 13,56 MHz-овите и 868 MHzовите WS в мрежи за по-големи разстояния и предпочитане на 2,4 GHzовите WS за малки разстояния. Използва се и обхватът 134,2 kHz, също
предвиден за RFID. Добре известното
насищане на обхвата 2,4 GHz с различни устройства за безжични връзки,
което може да претовари дадена
мрежа и доведе до намаляване на ско-
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Фиг. 2.

ростта на обмен на данни по нея, е
практически без значение при WS
поради малкия обем на предаваните
пакети от данни и големите интервали от време между тях. Съществена особеност е, че не са редки случаите на необходимост само от изпращане на данни от WS, при което
блокът TR е само предавател.
В зависимост от предназначението на WS съществуват различни
начини за постояннотоковото им
захранване чрез блока Supp на фиг.
1а. Първият и най-масово използван
е с галваничен елемент или батерия
- често са тип „копче“ (Button Cell,
Coin Cell), като е важно максималният им импулсен ток да не е по-малък
от този на WS. Благодарение на сериозните успехи в създаването на
галванични елементи с голяма енергийна плътност и на uC и TR с много
малка постояннотокова консумация
вече има миниатюрни съвременни
WS с типично време на работа без
смяна на батерията между 3 и 15
години, а максималното надхвърля 25
години.
В административни и жилищни
сгради WS са стационарни и за захранването им могат да се ползват
по-големи батерии – най-често тип
АА, които се сменят средно един път
годишно. В някои от тези WS блокът
Supp е класически постояннотоков
стабилизатор, свързан към електрическата мрежа, а по подобен начин
той се реализира и в WS в автомобили като ползва акумулаторът им.
При последния начин на захранване
Supp представлява преобразувател
на енергията на някоя от физическите субстанции около WS в електрическа и подробности за него са дадени в раздела „WS без батерии“. Това
захранване често се комбинира с батерия, която се включва само когато
преобразувателят не осигурява необходимата електрическа енергия.
Четирите разновидности на безжични мрежи с интегрални сензори
(Wireless Integrated Network Sensors)
WINS са дадени на фиг.2, като характерна особеност на последните две
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Фиг. 3.

(за разлика от проводниковите сензорни мрежи) е, че броят на WS може
да е голям и те да са разположени
близо един до друг. Освен това често
данните от WS се събират в мрежови възли (WINS Gateway), които от
своя страна имат връзка със съществуваща комуникационна мрежа.

Интегрални схеми на WS
Независимо от споменатия им
малък относителен дял, в последно
време в академични и развойни центрове се работи по създаването на
нови модели чрез съвременни технологични решения, например BiCMOS
на основата на SiGe.
Сензори за налягане (Wireless Pressure Sensor). Голяма част от тях са
предназначени за измерване на налягането в автомобилни гуми. На фиг.3
е дадена структурата на серия от
три ИС с означения SP370-25-106-0
за обхват 100-450 kPa, SP370-25-1160 за 100-900 kPa и SP370-23-156-0 за
100-1300 kPa при максимална скорост на предаване на данни 20 kbps
от първите две и 10 kbps на третата. В двуредовия корпус има отвор
за достъп на въздуха. В блока MEMS
Sensor Die налягането се измерва
чрез Pressure Cell, а Acceleration Cell е
за измерване на ускорението по радиуса на гумата. Температурата на
въздуха се измерва чрез блока Т, а
захранващото напрежение – чрез V.
Последното се осигурява от литиева батерия 3 V и се подава между
изводи VBAT и GND, като се допуска
да е 1,9-3,6 V. Напреженията от четирите сензора се преобразуват в
8-разредни числа от блока ADC и
постъпват на микроконтролера
(тип 8051) Embedded Microcontroller,
който има RAM с обем 6 kB, Flash
памет (256 В) и ROM с програмата
за работа му. Изводи РР0-РР2 на ИС
могат да се използват в стационарни приложения на ИС за извеждане на
данните от измерванията, формирани в съответствие с интерфейса I2C

или да са входно-изходни изводи с
общо предназначение GPIO. За работата на микроконтролера са необходими тактови импулси от блока
Clock and Reset Source, които му се
подават чрез System Controller. Чрез
същия блок се осигурява и споменатото намаляване на постояннотоковата консумация – в режим „очакване“ цялата ИС консумира не повече
от 0,7 µA. Предавателят ISM band
transmitter може да работи на честоти 315 MHz и 434 MHz и към изводите му РА и PGND се свързва антената, на която се подава мощност 3,16
или 6,31 mW, избирана чрез външно
управление. Последното се осигурява чрез приемане на сигнали от блока 125 kHz LF Receiver с помощта на
антена, свързвана между изводите
му LF и XFL. Предназначението на
сигналите е на първо място подаване на команда за измерване на налягането, данните за което се придружават от идентификационния номер
на сензора. За работата на предавателя е необходим външен кварцов
резонатор между изводи XTAL и
XGND и капацитети на XTALCAPXGND. Блокът Voltage Regulator осигурява необходимите стабилизирани
захранващи напрежения на останалите блокове, като едно от тях е изведено на VREG. Работният температурен обхват на трите ИС е -40
°С÷+125 °С, а поради тяхната сравнително сложна структура е прието
наименованието Tire Pressure Monitoring System (TPMS). Общият брой на
произведените досега ИС е около 150
милиона.
За измерване на малки налягания
(от 0,05 Pa до около 100 Ра), което
е известно като умерен вакуум,
съществува метод за определянето
им чрез температурата на нагревател с неизменен протичащ през него
ток. Разработват се WS за налягане, с които като нагревател се използва прибор с повърхнинни акустични вълни (SAW), тъй като той
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Фиг. 4.

консумира много малка енергия.
Сензори за температура. Съществуват сериозни принципни ограничения за реализацията им като ИС на
основата на блоковата схема на
фиг.1а с използване за SEN на термистори или на p-n преходи. Съществуват опити за преодоляването им
чрез ползване на модули с твърде
малки размери, пример за какъвто е
WSN802G на RF Monolithics. Той е за
обхвата 2,4 GHz, работи с външно
свързан термистор и има размери
26,7x24,9x3,18 mm.
За реализацията на ИС се води
сериозна изследователска работа и
засега многообещаващо е използването на температурната зависимост на честотата на SAW резонатори, от които се очаква да измерват до 1000 °С. Допълнително предимство е непосредственото излъчване от тях на електромагнитните вълни, без да е необходим отделен предавателен блок. Сред първите модели на пазара е SS436FB4 на
SAW Components Dresden с честота
437,03 MHz при 20 °С, която намалява с увеличаването на температурата по приблизително линеен закон

с температурен коефициент -30
ppm/°С. Работният температурен
обхват е -40÷+350 °С, а размерите
са 3x3x1,08 mm.

Безжични предаватели и
приемо-предаватели
Блокът TR на фиг. 1а може да е
предавател или приемо-предавател,
като последният е много по-разпространен поради вече описаната двупосочна връзка.
Предаватели. Използват се, когато е достатъчно само да се предават събраните данни, без да е необходимо управление на работата на
WS по време на експлоатацията му.
Примери за това са охранителни
системи, системи за събиране на
данни от електромери, управление
на електродомакински уреди и индустриални машини.
За изясняване на структурата и
действието на Tx на фиг. 4 е дадена
блоковата схема на ИС TDA5150,
четирите разновидности на която
се различават основно по честотните си обхвати (300-320, 433-450 и
863-928 MHz) и изходната мощност
(5, 8 и 10 dBm). Между изводи XTAL и
GND се поставя кварцов резонатор
с честота между 12 и 14 MHz и напрежението на реализирания с него
осцилатор е на извод CLKOUT за ползване от други устройства. Антената се свързва между PAOUT и
GNDPA, а входните цифрови сигнали
между SDIO/DATA и GND са в съответствие с интерфейса SPI, който
изисква тактови импулси на вход
SCK. Захранващото напрежение на
ИС е 1,9-3,6 V, подава се между изво-
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ди VBAT и GND и се стабилизира от
блока VREG, чието напрежение на извод VREG може да се използва от
външни товари. При изключване на
ИС чрез вход EN тя консумира 0,4 µA,
а работният температурен обхват
е -40÷+85 °С.
За същия температурен обхват е
серията Si4030/31/32 на Silicon Labs
със скорост на предаване 123-256
kbps и размери на ИС 4x4x9,9 mm.
Първата ИС е за обхват 900-960
MHz, а на другите две той е 240-930
MHz, като желана честота се установява от вградения синтезатор
чрез управляващия интерфейс SPI.
Захранващото напрежение на ИС е
1,8-3,6 V, а специфична особеност е
вграденият сензор за температура,
цифровите данни от чието измерване също се предават.
Производителите на предаватели
обикновено предлагат в каталозите
и подходящи ИС на приемници, които
без да представляват част от WS,
са задължителен елемент за ползването им. Тук могат да се отбележат
TDA5240 на Infineon и Si4330-B1 заедно с Si4355 на Silicon Labs.
Приемо-предаватели. Те са много
по-широко използвани в сравнение с
отделните предаватели и приемници, тъй като основната част от WS
трябва да осигурява двупосочни
връзки. Идея за структурата на ИС
на TR е дадена на фиг.5а. В режим
„Приемане“ чрез ключа SW антената
А се свързва към входа Rx на малошумящия усилвател LNA, чиято минимална входна мощност за нормална
работа представлява параметъра
чувствителност на приемника
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Таблица 1. ИС на приемо-предаватели
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

AT86RF231-ZU

A tm e l

f-î á õ â à ò , M H z
( ì î ä óë à ö è è / v í à î á ì å í , k b p s )

P O U T , d B m (R S ,
d B m ) [î á õ â à ò , m ]

V CC,V /V D D ,V (ICC/R x,m A ;
ICC/Tx, m A ) [IS, mA ]

I/O (èíò åðô åéñ)

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

2400-2483,5
+3 (-101)
1,8-3,6 (12,3;14); [0,02]
(S P I )
-40¸+125 (5x5x0,9)
3
0
0
3
2
0
;
4
1
5
4
9
5
;
8
6
3
9
6
0
2
TD A 5340
I n f in e o n
+14 (-116)
3-3,6; 4,5-5,5 (12;12) [40] CMOS/TTL (SPI) -40¸+110 (9,7x4,4x1)
(ASK/40;FSK/112)
3 LTP5901-WHM
Linear Technology
2400-2483,5 (250)
+8 (-93); [100]
2 ,1 -3 ,7 6 (4 ,5 ; 9 ,7 ); [0 ,8 ]
C M O S (U A R T )
-40¸+85 (42x24x5,5)
863-870; 902-928; 950-960
+12,5 (FSK/-107;
4
M R F89X A
Microchip Technology
2
,
1
3
,
6
(
3
;
2
5
)
[
0
,
1
]
C
M
O
S
/
T
T
L
(
S
P
I
)
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,8 )
(F S K / 2 0 0 ;O O K / 2 0 0 )
OOK/-113)
5
ZL70321
Microsemi
402-405; 2400-2483,5 (2-FSK;4-FSK)
-5 (-7 3 )
2,05-3,5 (4,3; 5,6) [0,01]
(S P I )
0¸55 (12x7x1,1)
6 LBCA 2H N ZYZ
M u ra ta
2400-2483,5
[3 0 ]
(4 ,5 ); [0 ,6 ]
(U A R T ; S P I ; I 2 C )
(7 ,4 x 7 x 1 )
7
nRF8001
N o r d ic S e m ic o n d u c t o r
2402-2480
0 (-8 6 )
1,9-3,9 (14,6; 12,7); [0,5]
C M O S (U A R T )
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,8 )
2 3 0 -3 5 0 ; 4 2 5 -5 2 5 ; 8 5 0 -9 6 0 (F S K / 5 0 0 ;
8
S i4 4 5
S ilic o n L a b o r a t o r ie s
+13 (-116)
1,8-3,6 (10;30) [0,05]
C M O S (S P I )
-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 0 ,8 5 )
OOK/120)
9
CC1200
Texas Instruments 164-190;G4F1S0K-4/71050; ;842-0G-9F5S0K/(120-F0S0K) /1,2; 2+16 (-123)
2 -3 ,6 (2 3 ; 4 6 ) [0 ,5 ]
(S P I )
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 1 )
2
4
0
0
2
4
8
3
,
5
(
O
O
K
/
2
5
0
;
2
F
S
K
/
5
0
0
10
CC2500
Texas Instruments
+1 (-104)
1,8-3,6 (17; 21,5) [0,4]
(S P I )
-4 0 ¸ + 8 5 (4 x 4 x 0 ,7 5 )
G F S K / 2 5 0 ;M S K / 5 0 0 )
8 6 8 ,3 ; 9 0 2 -9 2 8
11
ZWIR4501
ZM D I
0 (-9 5 )
2,2-2,7; 3-3,6 (27; 28); [1,3] CMOS (SPI/Par)
-4 0 ¸ + 8 5 (7 x 7 x 0 ,9 )
(B P S K / 2 0 )
ASK - àìïëèòóäíîêîäîâà ìîäóëàöèÿ(Amplitude Shift Keying); BPSK - äâîè÷íà ôàçîâà ìîäóëàöèÿ (Binary Phase Shift Keying); FSK - ÷åñòîòíîêîäîâà ìîäóëàöèÿ
(Frequency Shift Keying); GFSK - ãàóñîâà ÷åñòîòíîêîäîâà ìîäóëàöèÿ (Gaussian FSK); ÎÎÊ - ìîäóëàöèÿ ñ âêëþ÷âàíå è èçêëþ÷âàíå íà íîñåùàòà (On-Off-Keying)

(Receiver Sensitivity) RS. Тази мощност нараства с увеличаване на скоростта на приеманите данни, като зависи
и от вида на модулация на сигналите. Важно е да се
отбележи, че в много TR ключът се избягва чрез подходящо схемно решение на РА и LNA (те се свързват непосредствено към А). След LNA чрез демодулатора DEMOD
и синтезатора PLLсе получава нискочестотният сигнал,
а за работата на PLL е необходим кварцов резонатор,
обикновено свързван външно към изводи ХО на TR. Чрез
аналогоцифровия преобразувател ADC се получават необходимите цифрови сигнали за подаване през блока Rx/
Tx Modem на цифровия вход/изход I/O, който може да е
в съответствие с определен интерфейс или данните на

него да са в паралелен вид и с някое от стандартните
логически нива. В режим „Предаване“ данните от I/O се
модулират от Rx/Tx Modem и усилвателят РА осигурява
необходимата мощност POUT за подаване чрез SW на А.
В част от TR стойността на POUT може да се програмира чрез I/O – например в този на ред 10 от табл.1 това
се прави със стъпка 0,4 dB. Обхватът на покритие се
дава само за WS с вградена антена, като се отбелязва
при какви условия е стойността му (в помещения, извън
тях със сгради наоколо и в открито пространство).
В табл. 1 са дадени основните параметри на TR, като
захранващите напрежения VCC и VDD са съответно на
аналоговата и цифровата част (при дадено едно напрежение то е за целия TR), консумираните токове ICC/Rx и
ICC/Tx са в режим „Приемане“ и „Предаване“, а IS (Standby
Current) е за режим „Очакване“. Трябва да се прибави, че
ICC/Tx е правопропорционален на изходната мощност и
затова големината му се дава при фиксирана нейна
стойност. Освен това при наличие на няколко обхвата
може ICC/Tx да е различен за всеки от тях. С I/O са отбелязани логическите нива на цифровите входни и изходни данни. За намаляване на размерите на WS понякога TR
се обединява с антената в малък модул. Пример е
MRF89XAM8A на Microchip Technologies, реализиран с TR
от ред 4 на табл. 1, видът на чиято антена е показан на
фиг. 5б, а размерите на модула са 27,9x17,8x1,9 mm. С
вградена антена са и WS от редове 3 и 5.

Безжични микроконтролери
По принцип те представляват ИС, съдържащи блоковете uC и TR от фиг. 1а, и поради значителната си сложност често се означават като система върху чип
(System-on-Chip, SoC). Вместо микроконтролер в ИС от
редове 3 и 8 на табл. 2 е използван микропроцесор. Очевидни предимства от обединяването на двата блока са
намаляването на заеманата площ от WS заради замяната на две ИС с една и намаленият брой на външните
елементи.
Пример за свързването на ИС от ред 9 е даден на фиг.
6. Кварцовият резонатор за 32 kHz се ползва в почти
всички приложения, а свързването на антената е специфично за всяка ИС. Съществуват изключения на ИС само
с предавател (ред 2 на табл.2), както и на такава с приемник не за данни, а само за дистанционно задействане
на Тх (ред 1), което е уместно главно в WS с батерийно
захранване. Част от ИС (редове 3 и 6) са с вградени
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Фиг. 5

сензори за температурата на кристала им, а други (редове 1, 4, 5 и 9)
– и за захранващото напрежение.
Допълнителна особеност на някои
микроконтролери (редове 1 и 3-9) е
вграденият копроцесор за криптиране на данните, обикновено в съответствие с AES-128.
Примери за приложение на безжичните микроконтролери освен в WS
за приближение, присъствие и някои
функции на човешкия организъм са в
компютърна периферия, битови и
индустриални системи за управление
и др. Таблица 2 съдържа само основните параметри и част от особеностите на безжичните микроконтро-
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лери, като всеки от моделите има и
множество други възможности –
например към дадения в ред 5 може
да се свързва външна Flash или
EEPROM, а този в ред 8 е част от
серия, позволяваща реализиране на
мрежи със стандарта ZigBee. Трябва
да се прибави, че освен токовете на
Rх и Тх като параметри се дават и
тези на други блокове, например на
Flash, микроконтролера и ADC.

Захранване на безжични
сензори без батерии
Принципът на захранване на електронни апаратури чрез енергия от
околното пространство е твърде

стар, например през 50-те години на
миналия век има промишлено производство на термогенератори за
поставяне върху газова лампа, чиято
топлина осигурява работата на
малък лампов радиоприемник. Днес,
благодарение на съвременните технологии, захранването без батерии
има съвършено нови измерения и едно
от многобройните му приложения е
за WS. През 2013 г. са произведени
безбатерийни захранвания (Energy
Harvesting Module) EHM за WS за над
45 млн. USD, а предвижданията за
2017 г. са 220 млн. Засега най-масовите приложения (над 50%) са за WS
в сгради, следвани от такива в инду-
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Таблица 2. Безжични микроконтролери
¹

Ì î ä åë

1

PMA 5110

2

PIC16LF1824
T 3 9 A -I

3

nRF51822

4

JN5148-001

5

JN5168-001

6

Si1060

7

EM351

8

STM 32W
108CC

9

CC2541

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï í à u C (ï à ì å ò è ) [ï å ð è ô å ð è ÿ ]

lash6kB; RAM256B; ROM12kB)
Infineon Technologies 8051 [(AFD
C10b; 10xI/O; òàéìåðè]

P O U T, d B m
(R S , d B m )

V CC,V /V D D ,V
( I C C /R x , m A ; I C C /T x , m A ) [IS,mA ]

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

315; 345; 434; 868; 915 [SPI; I2C]

+5/+8/+10

1 ,9 -3 ,6

-40¸+125

R I S C / 8 b (F la s h 4 k B ; S R A M 2 5 6 B ;
1,8-3,6 (/17,5)
EEPROM256B) [ADC10b; 4xòàéìåð; 310; 433; 868;[S9P15I; (IF2SCK] /100; OOK/10)
0/+10
[0,125]
DAC5b]
A
R
M
C
o
r
t
e
x
M
0
/
3
2
b
(
F
l
a
s
h
2
5
6
k
B
;
2
4
0
0
2
4
8
3
,
5
(
G
P
S
K
/
2
5
0
,
1
0
0
0
,
2
0
0
0
)
1
,
8
3
,
6
(9,5 /10,5)
N o r d ic S e m ic o n d u c t o r
-2 0 ¸ + 4 (-9 6 )
RAM16kB) [ADC10b; 31xI/O]
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стрията, транспорта, селското
стопанство, медицината, бита и
контрола на околната среда.
Типична структура на ЕНМ
(блокът Supp на фиг. 1а) е дадена на
фиг. 7, като преобразувателят ЕН
(Energy Harvester) осигурява необходимата електрическа енергия (напрежение VEN и максимален ток IENmax) чрез
трансформиране на енергия от околното пространство. При наличие на
последната конверторът Conv обуславя постоянното напрежение VCC на
WS и натрупва електричество в
зарядния блок GU, докато при липсата й блокът отново чрез Conv
продължава захранването на WS.
Основни видове ЕН. По логични
причини най-масово разпространеният вид са ЕН, ползващи околната
светлина, независимо дали е естествена или от изкуствен източник.
Представляват няколко последователно свързани фотоволтаични
клетки от типа DSSC (Dye-Sensitized
Solid Cell) или от аморфен силиций (aSi). Първите имат предимството да
осигуряват най-голяма електрическа
мощност при дадена площ (измере-
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Фиг. 7.

ние mW/cm2 или mW/cm2) и се използват главно при интензитет на
светлината над 1000 lx (външно осветление). За вътрешно осветление
се предпочитат тези от a-Si, пример
за какъвто е АМ-1815 на Sanyo. С
ефективна площ 56,1x45,2 mm тя
осигурява напрежение 3 V и ток 42
µA при интензитет 200 lx от флуоресцентна лампа, което е 5 µW/cm2 .
Генерираната мощност на всички
типове нараства практически по
линеен закон с увеличаване на интензитета на светлината.
За преобразуване на топлина в
електрическа енергия (Thermal Harvester) се използват полупроводникови
прибори на основата на ефекта на

-4 0 ¸ + 8 5
(6 ,5 x 4 ,4 x 1 ,0 5 )
(6 x 6 )
-4 0 ¸ + 8 5 (8 x 8 x 0 ,9 )
-40¸+125 (6x6x1)
(6 x 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (7 x 7 x 1 )
(6 x 6 x 1 )
-4 0 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 1 )

Зеебек – при разлика в температурите от 1 °С на техните n и р полупроводници между тях се получава
електрическо напрежение няколко
десетки mV. Засега на пазара се предлагат малко модели (например G1-1.0127=1.27 на Tellurex), които се използват главно за лабораторни разработки на ЕН.
Механичната енергия се преобразува с електрическа чрез използване
на пиезоелементи (Piezoelectric EH) –
при механично въздействие те генерират електрическо напрежение
между няколко V и няколко десетки V
и мощност до няколко mW, като и
двете величини са пропорционални
на прилаганата сила. Пример е серията от 6 прибора Volure на Mide
Technology със структура, показана
на фиг.8. Приборът V25W от серията е с размери 74,7x33,3x0,856 mm,
като генерираните напрежение и
мощност зависят от големината на
тежестта (TIP MASS), честотата и
амплитудата на вибрациите, например при 15,6 грама, 40 Hz и 1 g се
получават максимална мощност 9,2
mW и променливо напрежение 9 V.

юли 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Източник. Mide Technology

Източник. Linear Technology

електроника

Фиг. 8.

Фиг. 9.

Генерирането на постоянно напрежение чрез натиск е на ниво лабораторни разработки – Renesas Electronics
има такава за генериране на постоянно напрежение до 1,8 V чрез натискане на бутон.
Енергията на електромагнитните вълни също се използва за постояннотоково захранване. Пример за
това е ИС TMS37157 на Texas
Instruments, която изпълнява функциите на TR на фиг. 1а, работещ на
134,2 kHz, и едновременно с това при
краткото изпращане на електромагнитна вълна за снемане на данните
от SEN осигурява зареждането на
акумулатора на WS.
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Заряден блок. В зависимост от
вида на WS и режима му на работа
блокът може да бъде обикновен кондензатор, суперкондензатор или акумулатор, като за последния се предпочитат тънкослойни акумулатори
(Thin Film Battery) TFB. Пример е
EFL700А39 на ST Microelectronics с
работно напрежение 3,6-4,2 (типично 3,9 V), капацитет 0,7 mAh, и максимален ток на разреждане 10 mA.
Конвертори. За реализация на блока Conv на фиг.7 са създадени ИС с
основно изискване да осигуряват VСС
чрез ползване на различни видове ЕН.
Такава е МАХ17710 на Maxim
Integrated с възможности за работа

с ЕН за светлина, топлина и електромагнитна енергия и изход за зареждане на акумулатора МЕС101. Изходното стабилизирано напрежение се
избира да е 1,8 V, 2,3 V или 3,3 V чрез
подходящо свързване на предвиден за
това извод на ИС. За работа с пиезоелектрични преобразуватели е
LTC3588-2 с типично свързване на
фиг. 9. Зарежданият кондензатор е
10 µF при максимално напрежение за
работа на ИС VIN=18 V и стабилизирано изходно напрежение VOUT със
стойности 3,45, 4,1, 4,5 и 5 V, избирани чрез логическите нива на изводи D0 и D1. Изходният ток е не помалък от 100 микроампера.
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Компактност и надеждност CM Compact-Medium
Серията шкафове CM Compact-Medium от
Rittal предлага много повече от пространство и удобство за монтаж на оборудването
и голямо разнообразие на вариантите за подвеждане на кабелите в тях. Едно от предимствата на този вид шкаф е съвместимостта с TS 8 конструкцията на Rittal и възможността за използване на компонентите за
монтаж и широката гама от системни аксесоари като: монтажни шини, осветителни тела, 19" рамки, покрив срещу дъжд, сигнални лампи и др. Друго важно преимущество на CM Compact-Medium е повишената
стабилност на конструкцията с висока товароносимост, широкия отвор в основата,
позволяващ модулност при конфигурирането
на дъното, както и използването на модулна TS 8 основа.
Иновационно решение на тази серия шкафове е бързият монтаж на подовата плоча, която се добавя отдолу и се фиксира със скоба отгоре. Допълнителна възможност за универсална интериорна инсталация е осигурена от
точково-заварените, 25 милиметрови, перфорирани монтажни лайсни от вътрешната
страна на вратите.
По отношение на размерите CM CompactMedium е представен в 2 варианта:
•Вариант с една врата в широчини 600 и 800 mm
и височини 800, 1000 и 1200 mm.
•Вариант с две врати в широчини 1000 и 1200 mm
и височини 1000, 1200 и 1400 mm.
По отношение на дълбочината, потребителите могат да избират между 300 и 400 mm
версии. Тройната повърхностна обработка с
фосфатиране, електрофорезно грундиране и
прахово боядисване осигурява цялостна защита от корозия и устойчивост срещу смазочни
46

материали, обработващи и почистващи препарати. Степента на защита е IP 55, при използване на подови плочи.

Ритал ЕООД
Адрес: София, бул.“Искърско шосе“ №7 П.К. 1592,
жк.“Дружба“-1, Търговски комплекс „Европа“
тел / факс. +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056
е-mail: office@rittal.bg
Web: www.rittal.bg
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Пазарен преглед
на честотни
задвижвания
В продължение на статията „Избор на честотни задвижвания“, която предизвика голям интерес сред нашите читатели, в настоящия
брой публикуваме пазарен преглед на най-актуалните продукти и технологии в областта на честотните задвижвания, предлагани на българския пазар. В прегледа са включени по азбучен ред водещи компании,
които представят функционалностите, техническите възможности
и специфики на предлаганите от тях серии честотни задвижвания.

Честотните инвертори
АББ са решение за найтежки приложения
АББ произвежда и предлага широка гама честотни инвертори,
служещи за подобряване на ефективността и оптимизация на процесите. Честотните инвертори
за управление на електрически двигатели на АББ се използват във
всяка индустрия и приложение,
като на разположение на ползвателите са различни специфични функционалности съобразно конкретните процесни изисквания, възможност за управление на различни
видове електродвигатели и различни видове комуникационни възможности.
Инверторите на АББ са доказани с времето решения, осигуряващи икономия и оптимизация. Към
края на 2013 г. сумарно спестената мощност от всички инсталирани в световен мащаб АББ честотни инвертори е над 400 TWh,
което се равнява на годишната
консумация на около 100 милиона
домакинства.
Гамата от предлагани инверто48

ри е изключително широка, като
започва от микроинверторите, които се използват от производителите на машини, инверторите с
основно приложение, индустриалните честотни инвертори за процесни линии, DC честотните инвертори и достига до инвертори със захранващо напрежение над 4 kV (познати още като инвертори средно напрежение).
Нашите инвертори са достъпни както под формата на вече готови единици на разположение в
складовите ни бази, така и с
възможност да бъдат изработени
съобразно конкретни изисквания с
цел покриване на всички необходи-

ми процесни потребности.
Стандартно използваната при
индустриални решения DTC технология, с изобретена и патентована система за оптимален контрол
на момента, предоставя възможност за директно и изключително
прецизно управление без нужда от
допълнителни устройства за обратна връзка.
АББ честотните инвертори
притежават различни комуникационни възможности, което дава
възможност за максимална гъвкавост на решенията. Много от инверторите на АББ включват в
стандартната си окомплектовка
и STO (safe torque off) функционалности, като заедно с това има
възможност и за тяхното разширяване чрез добавяне на разширителни модули.
Като част от стратегията на
компанията за постоянно развитие и оптимизиране на предлаганите продукти през 2012 г. АББ
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представи индустриалния инвертор ACS880 - наследник на серията ACS800, от която вече в България инсталираната мощност е над 4 MW, a през настоящата 2014 г. ще представи поредната иновация в сферата на честотните инвертори - серия ACS850 с
основно приложение и редица уникални премества.
Георги Попов, Инженер продажби на приложения,
АББ България

Invertek предлага иновативни честотни
управления в цял свят
Фирма Атикс е представител на Invertek Drives.
Английската компания е иновативен производител на
честотни управления със силно присъствие на световния пазар. Продуктовата гама е достатъчно богата,
така че да може да достигне до всяко приложение,
нуждаещо се от честотно управление. Нашите продукти се използват както за крайни клиенти, така и
за производители, системни интегратори и други
водещи световни производители на инвертори. Продукцията на Invertek Drives работи във водещи български фабрики. Гамата включва: Optidrive E2 – най-конкурентният модел от фамилията Optidrive. Серията е
посветена на приложения с ниска мощност, където се
цели конкурентност на общите разходи: покупна цена,
ниски разходи за монтаж, ниски разходи за въвеждане
в експлоатация, ниски разходи за техническа поддръжка.

50

Optidrive E2 Single Phase – предназначени за предоставяне на енергийноефективен, точен контрол на скоростта на еднофазни мотори, в различни приложения.
Може да се използва за управление на помпи, които не
се нуждаят от висок начален въртящ момент.
Optidrive P2 – перфектната комбинация между висока производителност и лесния начин на употреба
позволява дори най-взискателните приложения да
бъдат преодолени. Управление на електрически двигатели както със, така и без обратна връзка. Възмож-
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ност за обратна връзка от енкодер. Векторно управление на стандартни асинхронни двигатели - осигурява до 200% въртящ момент от нулева скорост.
Optidrive HVAC – чрез използването на тази серия
инвертори може да се намали скоростта на вентилатори/помпи по време, когато не се изисква максимален дебит, осигурявайки икономия на енергия. Чрез намаляване на скоростта с 20% може да се достигне и
до намаляване на консумацията на енергия с 50%. Чрез
вградения PID контролер е възможно елиминирането
на външни контролери при някои приложения.
Optidrive HVAC Eco – осигурява ефективно, надеждно и тихо управление на двигатели за ОВК и помпени
приложения. Създаден да осигурява максимална ефективност, като същевременно се сведе до минимум
въздействието върху околната среда.
Optidrive PCE – компактен, но мощен. Optidrive PCE
се характеризира с безсензорно векторно управление
- до 200% въртящ момент от нулева скорост, защита IP55. Подходящ за двигатели до 1.5 kW/2 HP.
Optidrive Elevator – второ поколение инвертори за
плавен и надежден контрол на подемници и асансьори.
Възможност за обратна връзка от инкрементални/
EnDat енкодери. Инверторите включват набор от функции, включително специален алгоритъм за управление на спирачката, Safe Torgue Off, Rescue Mode.
Optidrive Compact – революционно ново честотно управление, предназначено за производители, които се
нуждаят от прост и компактен модул, който лесно
може да бъде интегриран в една цялостна система.
За качеството на инверторите гарантират големи световни клиенти като Warner Brothers, The Walt
Disney company, Aston Martin, Coca Cola, Unilever, Danone,
Kraft Foods, Schweppes, Demag, Pfizer, Airbus, JCB и други, които се доверяват на нашето управление.
Атикс
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Честотни регулатори LSLV - S100
от LSIS
Новите честотни регулатори серия S100 на LSIS
предлагат изключителна производителност, безсензорен контрол и редица функционални удобства за потребителите. Началният въртящ момент от 200%/
0.5 Hz осигурява стабилна мощност при ниски скорости. Функцията за автоматично настройване на дви-

гателя е оптимизирана за постигане на максимална
ефективност. S 100 са лесни за инсталация и употреба, с възможности за свързване към разнообразни полеви мрежи. Регулаторите се отличават с ефективен, спестяващ място дизайн, намалени изисквания за
разстояние между инверторите и намалени габаритни размери. Сред останалите им характеристики са
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Safety функции, вградена функция
Safe Torque Off (STO), резервиране
на входните сигнали и др. Изработени са в съответствие с международни стандарти и притежават
вграден EMC филтър.
Владимир Лазаров,
управител на ВиВ Изоматик

Честотен инвертор
и сихронен двигател
с постоянни магнити
са решението за
висока енергийна
ефективност
Фирма ГЕМАМЕКС е доставчик
на честотни инвертори повече
от 20 години. Доставихме хиляди честотни задвижвания в България и събрахме богат опит в тяхното използване, инсталиране и
продължителна експлоатация. Натрупахме ноу-хау и решихме много специални задачи с техника от
OMRON, YASKAWA и отскоро
INVT. Имаме екип, който определено има върхови постижения в
областта на използването на честотни инвертори и асинхронни
сервозадвижвания. Определено
мога да твърдя, че във всички
предприятия на територията на
България има наши инвертори и
те покриват изискванията на
многостранни приложения. Безотказна работа, върхова функционалност и пестене на енергия е
това, което ни дава предимства
на пазара. Отчитайки изскванията на клиентите ни и натрупания опит в областта на честотните задвижвания, създадохме
нова специализирана фирма ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО., която да
отговори по-ефективно на търсенето и да предложи по-комфортно обслужване на потребителите.
Ако трябва да кажа кой тип инвертор е нашият "любимец", то
това е А1000 на YASKAWA. Той
се утвърди като шампион по много показатели и е най-често прилаганият при приложения със завишени изисквания от страна на
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товар, умни специализирани функции и пестене на енергия. Внедряван е основно в кранове, помпи и
вентилатори, големи мощности
в режими на пестене на енергия,
синхронизиране на оси, навивни и
развивни съоръжения, конвейери и
шпиндели. Той се използва за много типове двигатели като асинхронни, синхронни и синхронни с
постоянни магнити. Последният
тип двигатели в комбинация с инверторите А1000 или V1000 на
YASKAWA са новото ни оръжие в
битката за пестене на енергия.
Когато самият двигател е енергоспестяващ и в комбинация с
функциите за пестене на енергия
на тези инвертори, се получават
неочаквано впечатляващи резултати. ГЕМАМЕКС предлага специални пакетни цени за двигател и
инвертор комплект. Така предоставяме на нашите клиенти
възможности за откупуване на
инвестицията в много кратки
срокове.
Докато доскоро инверторите
се търсеха за подмяна на постояннотоковите двигатели с асинхронни двигатели и честотни управления, то големият скок в пестенето на енергия сега ще става от приложения на синхронни
двигатели с постоянни магнити

и честотни инвертори. Нашият
партньор YASKAWA е японска
компания със 130-годишен опит в
областта на електродвигателите и световен лидер в областта
на честотните задвижвания. ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. дистрибутира нейните продукти в България и може да бъде вашият иновативен партньор при пестене
на енергия в областта на електрозадвижванията. Запомнете, че
става дума за скокови стойности на икономия, а енергийната
ефективност е ключов фактор за
нашето бъдеще. Формулата на
енергийна ефективност в задвижванията днес е честотен инвертор и сихронен двигател с постоянни магнити. Само последният
използва 50% по-малко електроенергия за извършване на една и
съща работа спрямо асинхронния
двигател, като към това може да
добавим и пестенето на енергия
от инвертора. Типични приложения засега са асансьорни решения
и вентилация, но в бъдеще машиностроителите също ще прибегнат до тези двигатели защото
са два пъти по-леки от асинхронните и имат по-добри динамични
характеристики.
Георги Генчев, президент на
ГЕМАМЕКС
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Mitsubishi Electric
акцентира върху
функционалност,
надеждност, безопасност
и енергийна
ефективност
Mitsubishi Electric заема сериозни
и референтни позиции на българския и европейски пазар с продуктовата си гама честотни управления.
Инверторите се отличват с иновативност, качество, надеждност,
конкурентни цени и перфектна логистична, консултантска и инженерингова поддръжка. Всички вложени компоненти се проектират и
произвеждат от Mitsubishi Electric,
като за основните от тях (кондензатори, вентилатори и IGBT)
срокът на експлоатация е над 10
години.
Продуктовата гама е разделена в 4 групи, съобразно функционалността и приложението на инверторите. Най-ниският клас инвертори е серията FR-D700. Концепцията им се подчинява на идеята
за компактен дизайн, опростена и
безопасна работа и усъвършенствани работни характеристики.
Сред характеристиките са опростеното опроводяване, благодарение на пружинните клеми, повишената ефективност на производителността в нискочестотния
диапазон, интегрираната STO функция за контролируем стоп и други.
Следващият клас е серията FRE700. Отличителната им характеристика е векторният контрол на
магнитното поле, който позволява достигане на висок въртящ момент (200%) при ниска честота
(0.5 Hz). Всичко това прави FR-E700
икономично и изключително многофункционално решение за широка
гама приложения - от текстилни
машини, системи за задвижване на
врати и портали до системи за обработка на материали. Необходимото пространство за монтаж е
същото като при останалите модели, но FR-E700, подобно на FRD700, могат да се инсталират
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директно един до друг, благодарение на подобреното топлоотдаване.
FR-F740 е серия, разработена
специално за помпи и вентилатори. Основен акцент тук е възможността за реализиране на до 60%
ефект на пестене на енергия благодарение на патентования OEC
(оптимално управление на възбуждането) алгоритъм. Продуктовата
гама е до 630 kW.
Уникално на пазара е решението, специализирано за подемни
съоръжения - серията FR-A741.
Това са инвертори с вграден модул за до 100% регенериране на
енергията. Регенерираната енергия отговаря напълно на европейските стандарти EN 50 100 и IEC
38. Интегрираната рекуперативна функция намалява консумацията
на енергия и оперативните разходи. Освен това комбинацията от
честотен инвертор и регенерираща система в едно компактно
устройство спестява до 40% от
мястото, необходимо за монтаж
на конвенционалните решения и до
60% от обичайно използваното
окабеляване.
Преди месеци Mitsubishi Electric
представи на пазара ново поколение прецизни, мощни и универсални инвертори - FR-A800. С тази продуктова гама Mitsubishi направи
революционен скок, представяйки
водещи за задвижванията технологии и функционалност. FR-A800 е наследник на FR-A700, инверторите
от най-висок клас до момента, но

с усъвършенствани характеристики. За FR-A800 Mitsubishi разработи
високоскоростен процесор, благодарение на който се постига ненадмина прецизност, максимално време на реакция (2 -3 ms), подобрени
контролни параметри като цяло.
Подобрените контролни функции
включват разширен диапазон на
поддържана оперативна честота
до 600 Hz при V/F контрол и до 400
Hz при реален безсензорен векторен и векторен контрол, поддържане на висок въртящ момент (200%)
при ниска честота. Новост е захранването на контролната верига
с външно стандартно 24 VDC, което позволява параметриране, комуникация и диагностика, без да е
включено главното захранване.
Сред най-иновативните функционалности на FR-A800 инверторите
е тяхната универсалност и гъвкавост. Те могат да работят със
стандартните индукционни мотори и високоефективните PM синхронни мотори. FR-A800 поддържа
до 12 типа мотори. FR-A800 имат
вграден висок клас PLC, вграден
ЕМС филтри, спирачен транзистор, подобрена система за безопасност, покриваща изискванията
на EN ISO 13849-1 PLd / Cat.3, EN
61508 и EN61800-5-2 SIL2, широки
комуникационни възможности и
още много характеристики, които
правят FR-A800 водещ в категорията си продукт.
Илиана Айвазова,
ръководител направление
Mitsubishi Electric в Ехнатон
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Задвижванията на Делта Електроникс
са за широка гама приложения
Един от най-големите в света производители Делта Електроникс, с производство на над 1,7 милиона
преобразуватели годишно, предлага много модели за
различни приложения - от най-базовите без никакви
екстри до модели с множество функции, възможности
за управление на асинхронни двигатели и двигатели с
постоянни магнити. Базовите възможности включват
просто управление по честота, а в напреднали модели
векторен контрол и дори със серво контрол. Серии Е/
EL са компактни, икономични преобразуватели на чeстота, предназначени за решаване на прости задачи.
Например управление на скоростта на помпи и вентилатори с малка мощност, лентови транспортьори, малки обработващи машини и др. В серията Е има вграден
контролер, което дава възможност за проста логика.
Серия VFD-C/CP са честотни регулатори от висок
клас, в които се използва FOC-векторно управление в
качеството на базова технология за управление на
двигатели. Така се постигат безпрецедентно високи
характеристики на задвижването като пусков момент,
точност при поддържане на скорост и момент в широк диапазон на регулиране. Могат да работят както
с асинхронни IM двигатели, така и с двигатели с постояни магнити PM. Сред основните им характеристики са: режим за управление на момента без използване на обратна връзка по скорост на двигателя (Sensorless Torque Control); вграден ПЛК с LD-програмиране и
часовник с реално време; управление/ограничение на момента в 4 квадранта; вграден EMI филтър (в моделите
с малка мощност); вграден RF-филтър (в моделите с
голяма мощност). Преобразувателите допускат монтаж без странична междина за вентилация. Имат вградени функции за работа, подобни на сервосистемите
- управление на положение/скорост/момент.
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Сред останалите им характеристики са управление
на стандартни асинхронни двигатели и синхронни сервомотори в отворен и в затворен контур на скоростта; множество карти за разширение; функция за безопасно спиране на двигателя в съответствие със стандарти EN954-1, EN60204-1 и IEC61508 за предотвратяване на травми на персонала от случайно стартиране; вградени CANOpen и Modbus, опции за PROFIBUSDP, DeviceNet, MODBUS TCP и Ethernet/IP интерфейси;
вграден спирачен блок (в модели до 30 kW включително); вграден дросел на постоянен ток (в модели над 37
kW); диапазон от мощности - до 560 kW. Преобразувателите са произведени в съответствие с глобалните
стандарти за безопасност, включително CE, UL и CUL.
Намират приложение в оборудване за химическа и
дървопреработваща промишленост (екструдери, смесители, вибратори, сепаратори, обтяжни устройства, песъкоструйни апарати и др.); машиностроене
(оборуване с ЦПУ: стругове, фрези, бормашини, шлайфове, обработващи центри, преси и др.); подемно-
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транспортно оборудване (кранове, лебедки, асансьори, елеватори, ескалатори, редуктори, конвейери и
т.н.); опаковъчно и хранително-вкусово оборудване;
текстилно, компресорно, помпено, вентилационо и
друго оборудване. Предлагат се и други модели.
Руслан Волковицкий, Мехатроникс,
официален представител на Делта Електроникс
за България

Ротек предлага честотни регулатори
PowerFlex, серия 750 на Allen-Bradley
Новото поколение задвижвания за асинхронни двигатели PowerFlex, серия 750 на Allen-Bradley са резултат
от непрекъснатото усъвършенстване на възможностите на честотните регулатори, за да отговорят на
широкия диапазон от изисквания за различните приложения без допълнителен разход за специално изпълнение или програмиране, както и на новите изисквания за
безопастност и защита на оборудването. Разширява
се работният обхват, алгоритъмът на управление,
добавят се защитни и логически функции, използват
се модули за безжична комуникация. Това води до порентабилно и гъвкаво използване на задвижванията
PowerFlex във всички сфери на индустрията.
PowerFlex 755 e разработен на базата на водещата FORCE технология на Rockwell Automation за прецизно и независимо моделиране и управление на скоро-
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стта, позицията, момента. Подходящ е за управление на подемно оборудване, металоформиращи преси,
петролни сондажни помпи, миксери, центрофуги, мелници за инертни материали и др.
PowerFlex 755 се произвежда за управление на асинхронни двигатели от 0.75 до 1500 kW за напрежение
от 400 до 690 V AC с изходна честота от 0 до 650 Hz.
Модулната архитектура осигурява 5 слота за избор
на най-подходяща конфигурация чрез добавяне на допълнителни модули за управление, комуникация, входове/
изходи, обратна връзка или защитни функции. Постигането на независимо управление на скорост, позиция
и въртящ момент се осъществява чрез избираем алгоритъм на управление - с фиксирана V/Hz характерис-
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тика, векторен контрол със и без обратна връзка по
FORCE технология за висока точност на регулиране в
широк честотен диапазон, безсензорно векторно управление и управление на AC серво двигатели. PowerFlex
755 имат вградени защитни функции Safe Torque Off
(EN 954-1 Cat. 3) и Safe Speed Monitor (PLe/SIL CL3 Cat.
4) и могат да се използват при изграждане на системи
с висока степен на сигурност и осигуряване на надеждно изключване на машината при възникване на рискова ситуация. Функцията Safe off се активира или от
включване на защитно устройство, или чрез стоп
сигнал от машината. Тя спира честотния регулатор и
изключва съоръжението преди да се е повредило, предупреждава за рискова ситуация и не позволява повторно стартиране на двигателя преди отстраняване на
причината за спирането. Това оптимизира работата
на честотното управление и удължава живота му. PowerFlex 755 може да работи съвместно с други защитни устройства - релета и защитни контролери, за осъществяване на защита от по-висока категория (изключване на захранването на двигателя моментално или
спиране и след това изключване на захранването).
Други важни предимства на задвижванията
PowerFlex 755 са: превантивна диагностика (следи
състоянието на охлаждащия вентилатор и релейните изходи); вграден DeviceLogix (управлява изходите
на регулатора и обработва данните за неговото
състояние при загуба на комуникация с PLC, позволява
независимо от системата допълнително логическо управление); интеграция в Logix среда (автоматично конфигуриране на устройствата, Add-on профили и вградени инструкции в софтуерния пакет Studio 5000).
Комуникацията се осъществява по Common Industrial
Protocol, включващ DeviceNet, ControlNet и EtherNet/IP. Регулаторите имат вграден Ethernet порт (PowerFlex 755)
за конфигуриране, управление и архивиране на данни.
Безжично управление на PowerFlex е възможно благодарение на новите вградени безжични интерфейсни модули (WIM), като достъпът до параметрите на
PowerFlex се извършва безжично от PC или Pocket PC
чрез Bluetooth или безжичен EtherNet/IP, без да е необходимо отваряне на кутията на регулатора.
Милен Милев, управител на фирма РОТЕК

СЕМО предлага променливотокови
задвижвания и инвертори на VACON
СЕМО представя финландския специализиран производител на иновативни променливотокови задвижвания и инвертори Vacon. Ако се фокусирате върху найенергийноефективните технологии и иновации, съчетани с най-високо качество – това е вашият продукт.
СЕМО е дистрибутор на Vacon и ви предоставя уникалната възможност за избор на решения с продукти
на световно ниво. Дружеството Vacon е водено от
желанието да разработва, произвежда и продава най-
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добрите променливотокови задвижвания и инвертори в света и да осигурява ефективно обслужване на
клиентите си през целия живот на продукцията.
Имаме отдели за научноизследователска дейност, разработка и производство във Финландия, САЩ, Китай,
Италия, Индия и офиси за продажба в 29 страни.
Фокусирана само в производството на променливотокови задвижвания с променлива скорост, Vacon,
със своя дългогодишен опит, предлага уникално съчетание между активен и динамичен стремеж към продуктово лидерство и обслужване на клиента. Над 1500
професионалисти във Vacon работят с една-единствена цел – да създават новаторски променливотокови
задвижвания. Тайната на успеха на Vacon се крие в
единствените по рода си инженерни постижения. В
момента дружеството инвестира близо 7% от приходите си в научноизследователска дейност. Променливотоковите задвижвания на Vacon създават разлика на пазара: каквато и да е нуждата - от най-простата до най-трудната, винаги сме готови да поемем
предизвикателството.
Променливотоковите задвижвания са 100% екологично чиста технология. Те не само ви помагат да
намалите енергийните си разходи, но и подобряват
контрола на процеса в бизнеса ви. Ако всички електромотори в света имаха променливотоковите задвижвания на Vacon, щеше да се постига около 30%
енергоспестяване. То представлява 10% от общото
потребление на електрическа енергия в света.
Понастоящем Vacon произвежда променливотокови задвижвания във Финландия, Китай, Италия, Индия
и САЩ. Приспособявайки продуктите така, че клиентът да ги чувства максимално близо, осигурява
гъвкаво производство и кратки срокове за доставка.

юли 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2014

59
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Променливотоковите задвижвания се продават в над
100 страни. Осигуряваме добра достъпност на продуктите и обслужването където и да сте.
От много години Vacon расте с темпове, двукратно по-високи от тези на глобалния пазар за променливотокови задвижвания. Сега Vacon е сред най-големите дружества в бранша.
Продуктите на Vacon са предназначени да се справят с всички задачи в задвижването на променливотокови мотори. Гамата инвертори започва от 0,25
kW и достига до забележителните 5000 kW в различни корпуси и конфигурации, които осигуряват: едни
от най-малките габарити на инвертори на пазара;
висока надеждност; ниски разходи за въвеждане в експлоатация; възможност за комуникация към всички
индустриални протоколи. Инверторите се предлагат
във варианти на корпуси с IP21 до IP66; вградени EMC
филтри и DC-choke; PID регулация; вградени Ethernet,
RS 485. Достигат честота до 7200 Hz и имат възможност за пуск до 3 електромотора с 1 устройство.
Гамата включва и решения за взривоопасна среда.
Решенията на Vacon са подходящи за кранове, ескалатори, асансьори, транспортни ленти, трошачки/
дробилки, компресори, помпи, климатизация/вентилация и др. Доверявайки се на Vacon, получавате експертно инженерингово съдействие от СЕМО.
Димитър Димитров, специалист продажби, СЕМО
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Енергоефективни задвижвания
от фамилията Sinamics
Консумираната електроенергия от електродвигатели се оценява на 40% от общата консумирана електроенергия в индустрията. Намаляването на тази
консумация би довело както до намаляване на себестойността на произвежданата продукция, така и до
намаляване на въглеродния отпечатък на тези производства. Това може да бъде постигнато чрез използване на високоефективни електродвигатели или
чрез използване на регулируеми задвижвания. При
помпени съоръжения намаляването на оборотите
само с 10% би намалило консумацията на енергия с
почти 30%. Честотните задвижвания, предлагани от
Siemens, имат потенциал за икономия до 65% чрез
използването на специално управление по скорост и
използването на рекуперативно спиране. Оценка на
потенциала за икономия, който може да бъде постигнат чрез използване на регулируеми задвижвания,
можете да направите посредством уеб-базираното
приложение SinaSave. В задвижванията Sinamics има
брояч на консумираната и спестената енергия, чрез
който можете да оцените реалните ползи от използването на регулируеми задвижвания.
Фирма Siemens е добре позната на пазара на задвижвания от много години и има няколко паралелно
съществуващи фамилии. Предлаганите задвижвания
непрекъснато се развиват и усъвършенстват със
съвременните технологии. Фамилията задвижвания
Sinamics е разработена чрез използването на иновативни концепции и компонентна база. Обединява различни типове задвижвания под едно име като основната цел е улесняването на потребителя чрез предоставянето на единен софтуер за настройка Starter
и единен софтуер за проектиране Sizer. Независимо
дали задвижването е помпа или сервозадвижване, инструментът за настройка е един и същ.
В зависимост от нивото на автоматизация
Sinamics се предлага в няколко серии. За задачите на
микроавтоматизацията серията V20 предлага ценово оптимизирано, лесно за експлоатация, компактно
честотно задвижване. Sinamics V20 предоставя на потребителя голям набор от вградени функции, по-интересните от които са автоматичен рестарт, летящ старт, хибернация, ударно пускане, вграден ПИД
регулатор за технологични процеси с автоматична
оптимизация, каскадно управление, защита от кавитация, каскадно управление на помпи, откриване на
скъсан ремък или работа на помпата без флуид и др.
На схемата е изобразено каскадно управление на 4
електродвигателя само с едно честотно задвижване.
Задвижването се предлага в нашата дистрибуторска мрежа.
За дискретната и процесната автоматизации се
предлагат сериите с векторно управление G120C и
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автоматизация
Altivar Process предлага
възможности за
икономия на енергия

G120. Задвижването Sinamics
G120C е подходящо основно за машинопроизводители, които изискват ценово изгодно и компактно
задвижване, което е лесно за експлоатация и разполага с широк диапазон функции. Sinamics G120 е
универсален честотен преобразувател, отговарящ на най-големия
спектър от изисквания в индустрията. Изграден е на модулен принцип чрез галванично отделени силов и управляващ модул. Модулите се комбинират в зависимост
от изискванията за рекуперация,
броя на входовете/изходите, комуникацията или вградените функции за безопасност. Силовите
модули се предлагат в два варианта в зависимост от това дали
енергията от рекуперация се по-
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гасява върху спирачно съпротивление PM240 или се връща обратно
в захранващата мрежа PM250. Управляващите модули поддържат
следните мрежови протоколи:
PROFINET, PROFIBUS DP, BACnet
MS/TP, CANopen, USS/Modbus RTU,
Ethernet/IP. Същото така разполагат с вградени логически блокове,
чрез които може да се реализира
логика на управление в задвижването и по този начин да се разтовари PLC. Също така предлагаме и
специализирано честотно задвижване за помпи, вентилатори и компресори Sinamics G120P.
инж. Ангел Ангелов,
Сименс,
Направление Индустриална
Автоматизация и Задвижващи
Технологии

Гамата Altivar Process е проектирана да посрещне нуждите на бизнеса в областта на процесната
автоматизация. Продуктите в нея
се делят на две основни фамилии:
AV6xx и ATV9xx. ATV6xx е специализирана за приложенията, включващи управление на различни флуиди, а ATV9xx се използва за останалите приложения, изискващи повисока производителност и
възможност за претоварване. И
двете гами включват продукти
стандартна версия, продукти версия с ниски нива на хармоници и
такава за работа в генераторен
режим, както и системи с адаптивна конфигурация за търгове и персонализирани приложения.
Altivar Process също така предлага и вградени функции за приемане
и предаване на информация от полевите устройства в реално време, което осигурява повече възможности за оптимизация в цялата система. Тези функции ви позволяват
да: спестите до 50% от разходите за енергия в сравнение с контакторно управление; получите до 8%
спестявания в сравнение с решение
с други регулатори; намалите времето на престой с 20% без допълнителни инвестиции.

61

автоматизация

Altivar Process има нов, оптимизиран закон за управление на двигателите, включващ фунциите „Process
control“ и „Production monitoring“, съответно за управление и наблюдение на процесите.
Подобрената ефективност при управлението на
двигателите позволява използването на по-ниска RMS
стойност на тока за един и същи товар. Това води до
44% THDi при пълно натоварване или 48% THDi при
80% натоварване (което е най-често срещаният режим на работа). При тези стойности освен че ще
избегнете глобите за фактор на мощността и cosц,
ще спестите и от разходите за трансформатор, тъй
като ще имате по-малко загуби в него. Вариантът на
Altivar Process, специализиран за ниски нива на хармоници, постига 15% по-добри резултати и съотвества
на стандарта IEEE519.
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С Altivar Process и вградения в него Ethernet Web Server
потребителите имат достъп до данните за процесните стойности, потреблението на енергия, алармите, както и могат да създават визуализации за специфични променливи, от всяка точка на света, по всяко
време без допълнителен софтуер - само чрез обикновен интернет браузър. Altivar Process е създаден за лесен
монтаж, пуск и поддръжка. Лесните за използване конектори, цветовото кодиране на клемите и директният достъп до тях са само част от улесненията. Интелигентният графичен терминал със "Simply Start" меню
за бърза настройка на най-необходимите параметри
при пуска и безплатният софтуер за настройка SoMove,
включващ пълен достъп до всички данни и променливи,
правят работата още по-лесна.
Altivar Process е отворен към всеки тип архитектури, тъй като отговаря на световните стандарти в
автоматизацията. Софтуерните библиотеки, базирани на FDT/DTM, позволяват лесната му отдалечена
настройка и достъп до данните. Съвместим е с
Profinet, CanOpen, Profibus, Modbus, DeviceNet мрежи,
поддържа и SNMP, SNTP, BootP & DHCP, IPv6.
Надеждността на Altivar Process позволява дълго
време на непрекъсната работа. Възможността за
стартово претоварване до 200% и продължително
претоварване до 150% прави лесни иначе непосилните задачи за управление на трошачки, конвейери, мелници, копаене на тунели и други. Altivar Process е съвместим с всички типове двигатели и отговаря на Green
Premium, RoHS-2. REACh и PEP стандартите за опазване на околната среда и намаляване на въглеродния
отпечатък. Altivar Process може да бъде персонализиран спрямо конкретните нужди на производството.
Шнайдер Електрик предлага на своите клиенти
опитът и техническата експертиза на екип с над 30годишен опит в изработката и пускането в експлоатация на честотни регулатори.
Калоян Георгиев, продуктов мениджър
Индустриална автоматизация
в Шнайдер Електрик България
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ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО. представя
честотните инвертори на YASKAWA
Повече от 90 години YASKAWA произвежда продукти за целите на мехатрониката. Множество основополагащи иновации в разработката на честотни инвертори, сервозадвижвания и моушън контролери, както и изключителната надеждност на нейните изделия, направиха тази компания световен лидер. Световните постижения на компанията могат да бъдат
проследени, както следва:
• 1974 г. започва серийното производство на първия транзисторен инвертор.
• 1979 г. се пуска първият инвертор с векторен
контрол.
• 1985 г. е произведен първият инвертор с цифрово
управление.
• 1988 г. е произведен първият нискошумов IGBT
инвертор.
• 1995 г. започва серийно производство на първия
векторен инвертор за общо предназначение.
• 2006 г. е пуснат в масово производство първият
матричен инвертор.
• 2007 г. е произведен 10-милионният инвертор,
който е от типа V1000 и е обявен за "най-иновационния продукт" на Хановерския панаир 2007 г.
Честотните инвертори и сервозадвижванията на
YASKAWA в България до 2008 г. са добре познати под
търговската марка на OMRON и бяха доставяни от
фирма ГЕМАМЕКС. Вече 5 години YASKAWA присъства директно на пазара чрез ГЕМАМЕКС МОУШЪН КО.
Предлагаме три фамилии инвертори за ниско напрежение, за средно напрежение и матрични инвертори.
Тук ще представим типовете инвертори за ниско напрежение, които са най-често търсени у нас.

ализира векторно управление при отворен контур за
работа с мотори с постоянни магнити. Има "safety"
входове за включване във вериги за безопасност. Предлага възможност за програмиране на логически функции за интелигентни задачи за управление.

A1000 - Честотен регулатор с
прецизно векторно управление
А1000 е най-високият клас
инвертор на Yaskawa, който
осигурявайки ни голяма експлоатационна надеждност,
ползи за околната среда и пестене на енергия, както и много други функции, го прави първокласен избор. Може да управлява синхронен двигател с постоянни магнити с пълен въртящ момент при нулева скорост без необходимост от енкодер. Притежава модернизирана Auto-tuning функция за
автоматична настройка на мотора при анализиране
на промените по време на работа на мотора. Предлага технология за пестене на енергия, която подобрява ефективността и производителността на машината в комбинация с асинхронни или синхронни мотори. Разполага със специални фърмуери за специални
приложения като: шпиндел, позициониране, кран и подем, електрически вал и др.

J1000 - Честотен регулатор за
стандартни приложения

L1000A - Регулатор за
управление на асаньори

Серията J1000 отговаря на
всички изисквания на индустриалната автоматизация за приложения с променлива скорост
и възможност за пестене на
енергия. Предотвратява приплъзване и осигурява стабилна
работа по време на промяна на
товара или захранващото напрежение. Гарантира бързо спиране без необходимост от външен спирачен резистор.

Серията L1000A е регулатор
със специално предназначение за
асансьори с 3 милиона старта
при 165% изходен ток. Имаме
възможност за управление на
асинхронни и синхронни мотори
със или без редуктори при асансьорните системи. Има специални функции като: нов начин за
компенсация на момента, предотвратявайки тресение и осигурявайки плавен старт; потискане на момента за по-плавно
тръгване/спиране и по-меки характеристики на ускорения и
спиране; 5 независими S-криви осигуряват перфектно
возене; нов стационарен auto-tuning при работеща
спирачка и спрян асансьор; мотор-контактор в съответствие с EN81-1.

V1000 - Честотен регулатор с
векторно управление
Серията V1000 е инвертор с общо предназначение,
покривайки нуждите на голяма част от приложения,
включително използването на
векторно управление при отворен контур и мотори с постоянни магнити без обратна
връзка. Спира с 50% по-бързо
чрез високо магнитно поле. При
промяна на товара и скоростта реагира бързо и подобрява
работата на машината. Предлага онлайн автонастройка за
по-висока производителност на
мотора при ниски скорости. Ре-
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Т1000 - Честотен регулатор за
текстилната промишленост
Разработен е специално за управление на текстилни машини. Позволява и водно охлаждане.
За повече подробности екипът на ГЕМАМЕКС
МОУШЪН КО. с удоволствие ще Ви предостави необходимите материали, консултации или помощ за оптимална настройка и пуск.
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електроапаратура

Електрозадвижвания
средно напрежение
Част 1. Предимства и недостатъци на различните решения за
основните елементи на съвременните системи за задвижвания СН.

П

ринципни разлики в елементите на системите за електрозадвижване средно и ниско напрежение (НН)
няма, но по-нататък в текста ще
бъде обърнато внимание на характерните особености на задвижванията СН. Разликите в принципа на
действие и структурата на оборудването за различни нива на напрежение намаляват все повече с увеличаването на мощността и спадането
на цените на полупроводниковата
техника. Така решения, които в близкото минало бяха целесъобразни и
въобще възможни само за ниво ниско
напрежение, вече са достъпни и за
задвижванията СН.
Няма стандартни процедури, които да дефинират еднозначно оптималната конфигурация на едно електрозадвижване и неговите параметри. Изборът както на нивото на напрежението, така и на типа двигател и метода на пускане е итерационен процес, при който би следвало
да се изследват различни варианти.
Това важи както при проектиране на
ново производство, така и при обновяване или модернизация на съществуващо. В последния случай например може да се окаже целесъобразно
било избор на нов метод на пускане
и регулиране на скоростта, било
подмяна на съществуващия двигател, било и двете, включително с
промяна на нивото на напрежение.

Избор на ниво на
напрежение
Стандартните нива на напрежение, използвани в електрозадвижването в Европа, са: 400 V (НН), 690 V
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(НН), 3,3 kV (СН), 6.6
kV (СН). Същевременно все още са в експлоатация и задвижвания с напрежения по
стария стандарт:
380 V (НН), 660 V (НН),
6 kV (СН), 10 kV (СН).
Най-общо казано,
задвижване на ниво
СН се използва при
Фиг. 1.
големи мощности на
задвижваните товари, но диапазонът от мощности, в
който са налични технически средства за реализиране на задвижване
както на ниско, така и на средно
напрежение, е голям и обхваща голям
брой консуматори в различни производства – вж. фиг. 1.
Както при всяко електрооборудване, основният фактор за увеличаване на номиналното напрежение с
нарастване на мощността е сечението между цената на метала - мед и
желязо, и тази на изолацията. В цената влизат както първоначалните
инвестиции, така и експлоатационните разходи.
В случая с електрозадвижването
този фактор влияе на:
l цената на електродвигателя;
l цената на пусковото, комутационното и защитно оборудване;
l цената на захранващите кабели;
l загубите на енергия в захранващите кабели и съоръженията по време
на експлоатация.
Последните два елемента зависят от конкретния случай – колкото
е по-голямо разстоянието между двигателя и захранването, толкова поизгоден става изборът на средно напрежение.

При избора на ниво на напрежение
на електрозадвижване обаче следва
да се преценят и още някои фактори:
l Наличие на съществуваща уредба
средно напрежение на обекта; ако
няма такава, то изграждането й би
било също сериозна инвестиция,
като също така е необходимо да се
предвидят и ресурси за поддръжката и експлоатацията й.
l Разполагаемото пространство на
мястото за монтаж на двигателя и
разполагаемото пространство за
монтаж на разпределителните уредби и пусковата апаратура.
l Необходимата мощност на вентилацията за отвеждане на отделената в елементите на електрозадвижването топлина.

Критерии за избор на
конфигурацията и
елементите на
електрозадвижването
Основните фактори, които се
отчитат при избора на конфигурацията на електрозадвижването, са:
l Съгласуване на двигателя и метода на пускане с механичните характеристики на товара и работния му
цикъл.
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Фиг. 2.
l Технологична необходимост или икономическа изгода
от регулиране на скоростта.
l Съгласуване на задвижването с мощността на захранващата система и с останалото комутационно и защитно оборудване.
l Сравнение по икономически показатели и експлоатационни съображения на различните технически решения,
удовлетворяващи горните технически критерии.

Съгласуване на механичните характеристики
На фиг. 2 са демонстрирани добре известните типични характеристики на асинхронен двигател с кафе-
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зен ротор, който е най-често срещаният тип двигател.
Характеристиките на другите видове двигатели имат
различен вид, но следващите общи съображения за съгласуването на двигателя с товара могат да се разпрострат и върху тях.
Характерните точки на зависимостта на двигателния момент от скоростта на въртене са:
l Началният въртящ момент М0 при нулева скорост;
Този момент се характеризира и с максималната стойност на пусковия ток на двигателя, наричан още ток на
неподвижен ротор и ток на късо съединение.
l Максималният момент Мm.
l Номиналният момент МN при номинални обороти nN.
l При синхронни обороти nS въртящият момент и
токът са равни на нула.
На фигурата е изобразена и примерна крива на съпротивителния момент на товар. Тази крива съответства
на товар с приблизително квадратична зависимост,
каквито са например центробежните помпи и вентилаторите.
На фигура 3 са изобразени характерни типове товари, срещащи се често в диапазона на мощности на задвижвания СН:
l крива a - споменатата вече квадратична характеристика – центробежни помпи, вентилатори;
l крива b - линейна характеристика – валци;
l крива c - константен момент – повдигателни съоръжения, конвейери.
Съгласуване по пусков въртящ момент М0. Той
трябва да бъде по-голям от началния съпротивителен
момент на товара. Тук значение имат инерционният
момент на товара и силите на триене в неподвижно
състояние. Голям начален съпротивителен момент имат
например мелници и бъркалки заради силите на триене в
неподвижно състояние на материала в тях. Началният
съпротивителен момент на товара е също и ограничение при избора на пусковите методи, основаващи се на
намаляването на пусковия ток за сметка на намален
пусков момент.
Съгласуване по двигателен момент по време на
развъртане. Той представлява разликата между въртящия и съпротивителния момент по време на развъртането и трябва да бъде винаги положителен, т.е. лявата
част от кривата на момента на двигателя – до Mm, да
бъде над кривата на товара. Времето за развъртане
зависи правопропорционално от инерционния момент на
товара, включително ротора на самия двигател и обратнопропорционално на двигателния момент. Токът на
двигателя спада в процеса на развъртане, но остава по-
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голям от номиналния. Ако двигателят не може да осигури достатъчно
голям двигателен момент и времето за развъртане стане прекалено
голямо, то може да се стигне до
прегряване на двигателя заради претоварването по ток. Допустимото
време за развъртане се определя от
заводската характеристика на двигателя – изобразената на фиг. 4 крива на развъртането трябва да остава под ограничителната крива на
термична устойчивост на двигателя.
Отчитане на работния цикъл на
двигателя. Дадената крива важи за
студен пуск на двигателя. При повторно-кратковременен режим термичната крива на устойчивост е
разположена по-ниско. Задачата за
определяне на установената температура на двигател в периодични
режими или допустимия брой включвания в час е сложна. Тук значение
имат механичната характеристика
на товара, температурата на околната среда, начинът на спиране и т.
н. Начинът на спиране има значение
доколкото при електродинамично
спиране в ротора се отделя топлина по същия начин, както и при пускане. Голямо значение има типът двигател – при асинхронните двигатели с кафезен ротор топлината се
отделя изцяло в самата машина, докато при машините с навит ротор
– предимно във външната част от
роторната верига. Добре е да има
данни от производителя на електродвигателя, указващи типа цикъл, за
който той е предназначен и съответния максимален брой пускания на
час. Стандартът IEC-60034-1 дефи-
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нира 9 типа работни
цикли – от S1 до S9.
По подобен начин следва да се отчитат и допустимата честота на
включване, и експлоатационният ресурс на комутационното оборудване.
Съгласуване на работната точка на двигателя. Състои се в
това работната точка
на двигателя, т.е. точката на пресичане на характеристиките на момента на двигателя и на
товара, да се намира в
близост или малко под
точката (М N - nN). По
този начин са гарантирани:
l Работата на двигателя с хлъзгане, близо до номиналното, съответно с високи к.п.д и с ток, не по-висок
от номиналния; работна точка при
значително по-малко хлъзгане от
номиналното пък е показател, че двигателят е преоразмерен.
l Динамичната стабилност на двигателя при колебания на съпротивителния момент или на честотата и
напрежението в мрежата.
l Охлаждането на двигателя; от
една страна, загубите, отделяни във
вид на топлина, са в рамките на проектните, от друга - скоростта на
въртене на охлаждащия пропелер,
монтиран на вала на всеки стандартен асинхронен двигател, е достатъчна да се осигури проектният
дебит на въздуха.
Отчитане на механичните удари при пускане и на пулсациите на
товара. Всяка рязка промяна на момента, било от страна на двигателя, било от страна на товара, води
до механични напрежения и умора на
материала във валовете. Също така
при помпите резките промени на
въртящия момент могат да доведат до хидравлични удари в системата. Така че това е един от факторите, наред с термичното претоварване и увеличените загуби на
енергия, при чести включвания да се
предпочитат методи с плавен пуск,
каквито са пускането със софтстартер или честотен регулатор. Последният дава още допълнителни предимства - може да покрива промени
в съпротивителния товар по време
на работа, а така също позволява
бързо преминаване през евентуални

резонансни честоти при пуск и избягване на работата при тези честоти.

Необходимост от
регулиране на скоростта на
двигателя в работен режим
Необходимостта от такова регулиране би могла да определи и избора на тип двигател и стартов метод, доколкото едно и също оборудване би могло да изпълнява както
функциите на пусково устройство,
така и на регулатор на обороти.
Необходимостта от регулиране
на оборотите е очевидна тогава,
когато самият технологичен процес
го изисква. Но има и други случаи,
когато такова регулиране е целесъобразно. Например при циркулационни центробежни помпи в системи с
малък статичен напор, намаляване на
оборотите, респективно дебита с
20%, води до намаляване на консумацията с до 50%. Колкото по-голям е
статичният напор в системата,
толкова по-малка е икономията, но
все пак я има. Следователно, там
където технологичният процес позволява известно намаляване на производителността с използването на
честотно регулиране, могат да се
реализират много големи икономии
на енергия. Допълнителни икономии,
включително от увеличаване експлоатационния срок на съоръженията,
идват и от промяната в цикъла на
работа – по-рядко включване и изключване при по-нисък дебит.

Допустимо кратковременно
понижаване на
напрежението в мрежата по
време на пуска
То се изчислява като пад на напрежение на шините на уредбата, която ни интересува. (Да не се бърка с
пада на напрежение на изводите на
двигателя, който се изчислява при
избора на захранващия му кабел). Вземат се предвид импедансът на късо
съединение на шините на уредбата
и стартовият ток на двигателя при
избрания пусков метод. Пусковият
ток може да се счита чисто реактивен. Взема се предвид и падът на
напрежение в останалите товари,
присъединени към шините. Ясно е, че
колкото по-мощна е захранващата
система (по-малък импеданс на късо
съединение), толкова по-малко ще е
влиянието на двигателя върху нея.
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Съответно, системата може да издържи по-голям пусков ток и следователно може да бъде избран попрост пусков метод и няма необходимост да се прибягва до намаляване на пусковия момент с цел намаляване на пусковия ток.
Допустимите граници на краткотрайния пад на напрежение не винаги са регламентирани твърдо и
следва да се вземат предвид различни условия:
l Допустимо кратковременно понижаване на напрежението (фликер) на
входа на уредбата, регламентирано
от договора с доставчика на електроенергия. Вероятността това да е
основният фактор за оценка на понижаването е много голяма при задвижвания средно напрежение, които
най-често са присъединени електрически близо до входа на уредбата.
l Въздействие върху други двигатели, присъединени към същата уредба.
Работата с понижено напрежение
води до претоварване по ток, което при достатъчно чести включвания може да доведе до прегряване;
намаляване на к.п.д; намаляване на
оборотите на задвижваните механизми; при особено тежки случаи
може дори да доведе до такова намаляване на момента на двигателя,
че да се стигне до излизане от участъка на устойчива работа от механичната характеристика.
l Влиянието на фликера върху осветителните уредби. Внезапното понижаване на захранващото напрежение с 3% вече се забелязва като примигване на осветлението, а при 6%
има неприятен ефект и може да доведе до неправилни действия на операторите.
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Фиг. 6.
l Някои чувствителни релета и дру-

га контролна апаратура могат да
заработят неправилно при понижаване на напрежението.

Съгласуване по ток с
висшестоящи защити
Може да се окаже, че настройките на висшестоящи защити в електрическата уредба са също такова
ограничение на големината на пусковия ток, както и понижаването на
напрежението.

Видове двигатели,
използвани в
задвижванията средно
напрежение
Асинхронни двигатели с
кафезен ротор
Това е най-използваният тип двигатели. Те са най-евтини, имат найпроста и надеждна конструкция и
лесно обслужване. Отсъствието на
колектори и четки елиминира в много голяма степен условията за искрене и ги прави подходящи също и за
пожароопасни и взривоопасни среди.
Съществен недостатък на всички видове асинхронни двигатели е неблагоприятният фактор на мощността. Съответно, приложението им
при задвижване с голяма мощност,
каквито са задвижванията средно
напрежение, неминуемо е съпроводено и с необходимостта от компенсиращи устройства.
Типичната зависимост моментскорост (механичната характеристика) на асинхронните двигатели с
кафезен ротор е показана на фигура
2. Формата на характеристиката

прави двигателите с кафезен ротор
особено подходящи за задвижване на
вентилатори и центробежни помпи,
чиято квадратична зависимост на
съпротивителния момент от скоростта се съгласува естествено с
механичната характеристика на
двигателите. Формата на механичната характеристика варира в зависимост от конструкцията на ротора. Двигателите с двойнокафезен
ротор и тези с дълбококанален ротор имат по-висок пусков момент,
което ги прави по-подходящи за товари с относително по-голям начален
съпротивителен момент и относително по-голяма маса.
В случай че началният съпротивителен момент на товара е значителен, или пък, че масата му е толкова
голяма, че времето за развъртане е
недопустимо голямо, изходът е или
да се използва по-мощен двигател с
кафезен ротор, което е преоразмеряване, или да се използва друг вид
двигател.
Зависимост на двигателния
момент и тока на асинхронен двигател от захранващото напрежение. Зависимостта на момента от
захранващото напрежение е показана на фиг. 5. Тя е приблизително квадратична за целия диапазон от нулеви до синхронни обороти. Пусковият
ток е пропорционален на захранващото напрежение. Затова при пусковите методи, използващи пуск с понижено напрежение, се постига намаляване на пусковия ток, но също така
и още по-голямо намаляване на пусковия момент. Тези методи следователно са приложими за товари с
нисък начален съпротивителен момент.
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Зависимост на двигателния
момент и тока на асинхронен двигател от честотата на захранващото напрежение. Магнитният
поток на асинхронния двигател, респективно токът, протичащ през
статорната намотка, е пропорционален на съотношението напрежение/честота (U/f). Въртящият момент е пропорционален на (U/f)2. На
тези зависимости е основана работата на честотните регулатори,
които дават възможност за:
l Регулиране на оборотите при поддържане на постоянен ток и постоянен момент чрез поддържане на U/
f = const до номинални обороти;
възможност за работа при обороти,
по-високи от синхронните, с намален
въртящ момент.
l Съгласуване с различни видове товари чрез осигуряване на необходимия стартов момент при зададено
ограничение по големина и време на
пусковия ток.

Асинхронни двигатели с
навит ротор
При тези двигатели роторната
намотка е изведена на колекторни
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пръстени. Това дава възможност за
включване на допълнителни активни
съпротивления към нея.
Фигура 6 показва зависимостта
на двигателния момент от активното съпротивление в роторната
верига. Вижда се, че активното
съпротивление влияе силно на пусковия момент, в правопропорционална
зависимост. По същия начин – правопропорционално на съпротивлението
се повлиява и хлъзгането в работния
участък от характеристиката (от
nM до nS). Токът е приблизително
обратнопропорционален на активното съпротивление в роторната верига. Така чрез използване на асинхронни двигатели с навит ротор
могат да се решат едновременно и
двете задачи – намаляване на пусковия ток и увеличаване на пусковия
момент.
На графиката е показан и квадрантът с отрицателни стойности
на оборотите, в който математически се изобразява режимът на динамично спиране на двигателя, когато моментът, създаден от него, е
противоположен на момента на
товара. Вижда се, че добавянето на

съпротивления във веригата на ротора също така позволява много
ефективно динамично спиране. Асинхронните двигатели с навит ротор
са идеални за задвижване на товари
с голям пусков момент и голяма маса
при използване на добавъчни съпротивления по време на пускане.
Зависимостта на хлъзгането от
съпротивлението във веригата на
ротора дава също така възможност
за регулиране на оборотите по време на работа на задвижването, но
както ще бъде разгледано по-нататък, този метод за регулиране
има много недостатъци.

Синхронни двигатели
Предимствата на синхронните
двигатели са:
l Абсолютно твърдата характеристика – т.е. скоростта на въртене
не зависи от големината на спирачния момент на товара; това в някои
случаи, когато се изисква точно поддържане на скоростта, специално
при използване на синхронни двигатели с честотни регулатори, е решаващ фактор за избора на задвижване със синхронен двигател.
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електроапаратура
l Възможността за пълно

компенсиране на реактивната мощност и дори генериране на реактивна
мощност за компенсиране
на други товари и/или за
регулиране на напрежението в захранващата мрежа.
l Имат по-висок к.п.д. от
асинхронните двигатели.
Основна особеност на
синхронните двигатели е
възбудителната система,
която подава постоянен
Фиг. 7.
ток в роторните намотки. Възбудителните системи могат да бъдат изградени на
базата на електромашинни възбудители, куплирани на вала на двигателя, но в съвременните системи се
използват или полупроводникови изправители, свързани посредством
колекторни пръстени и четкови апарати към роторната намотка, или
въртящи се изправители, монтирани на вала на генератора. Във втория случай се избягва четковият апарат. За да се използва пълноценно
предимството за поддържане на постоянен cosϕ или участие в регулирането на напрежението на мрежата, а така също да се обезпечи стабилната работа на двигателя по
време на преходни процеси в захранващата мрежа или в механичния
товар, е необходим регулатор на
възбудителната система. Фиг. 7
представя т. нар. регулационна характеристика на синхронната машина, която показва зависимостта
на възбудителния ток от статорния ток (последният - пропорционален на товара) при условие, че се
поддържа постоянен cosϕ. При съвременното ниво на полупроводниковата и цифровата техника се предлагат готови системи, включващи
силовата част на възбуждането заедно с прецизни регулиращи и защитни блокове.
Най-разпространеното решение
за пуск е посредством демпферната намотка на ротора. В работен
режим тази намотка служи за успокояване на колебанията, а при пускане функционира като намотката на
кафезния ротор на асинхронните
двигатели. По време на пуск възбудителната намотка е свързана
накъсо през активно съпротивление
със стойност 5-10 пъти нейното
собствено, с цел да не се индуцират
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в нея пренапрежения. При този метод на пускане стоят същите задачи за разрешаване, както при пускане на големите асинхронни двигатели. Затова най-често е необходимо
да се предвиди допълнителна пускова апаратура (например софтстартер) или ако е възможно, товарът
да се увеличава плавно след развъртане на двигателя, както ще
бъде коментирано по-долу.
Синхронните генератори най-често намират приложение само за големи задвижвания, по правило всички
на средно напрежение (от порядъка
на 2 MW и нагоре). Причините са:
l По-високата цена на първоначалната инвестиция и на експлоатационните разходи заради по-сложната
конструкция на ротора и необходимостта от възбудителна система.
l Предимството от регулиране на
напрежението се оправдава тогава,
когато става въпрос за големи мощности.
l Регулиране на оборотите е
възможно само с използване на честотни преобразуватели.
Намаляването на цените и повишаването на надеждността и удобството за обслужване на честотните преобразуватели, включително тези за средно напрежение и големи мощности, в съчетание с много добрата точност на регулиране
и високия к.п.д., все повече разширяват обхвата на използването на
синхронните двигатели в електрозадвижването и към двата края на
диапазона на мощностите.
В следващия брой ще бъдат разгледани различните пускови методи с техните предимства и недостатъци, както и
оборудването, необходимо за реализирането им.
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Вашата персонална шлифовъчна
машина STUDER S22
Обработвания детайл на клиента стои в центъра на производствената платформа на S22.
Тя може да бъде конфигурирана за почти всяко приложение:
Ефективно производствено шлифоване, високоскоростно шлифоване или приложения при тежки
режими на работа. На разположение на S22 са всички компоненти,
които STUDER са разработили
или реализирали досега, за производствени машини с ЦПУ: главно
седло в патронник или в универсална форма, стандартни или високопрецизни C-оси и различни
нива на мощност за ремъчен или
моторен шпиндел, както и седла
за стандартни, синхронни или
фино шлифовъчни приложения.
Различни начини за заточване на
шлифовъчния диск и други принадлежности за контролно измерване и затягане допълват
спектъра от възможности на
машината.

Високоскоростно
шлифоване (HSG)
със скорост на рязане от 80 до
140 m/s или приложения при
тежки режими на работа с диаметър на шлифовъчния диск 610
mm и широчина 160 mm.

Машина S22 е съвместима
с най-различни системи за
зареждане и разтоварване
от двете страни или отгоре.
Платформата е подходяща също
така и за свързване на няколко
машини.

Клиентът може да
избира между 2
системи на задвижване
на линейните оси.
Стандартно ос X е оборудвана

с ролкови направляващи, а ос Z - с
една направляваща с патентована структура на повърхността.
Задвижването на двете оси се извършва посредством сачмено-винтови двойки. По избор на клиента:
задвижване с директни линейни
мотори и безфрикционни направляващи по двете оси. Хидростатиката и линейните мотори позволяват движение по осите с до 30
m/min. Резолюцията на измервателната система от 0.01 µm дава възможност за точност до 1
десета от µ.
Приложената снимка показва
само една малка част от голямото разнообразие от шлифовъчни
глави за универсално, производствено или високоскоростно шлифоване (HSG) или за приложения при
тежки режими на работа.

Прецизиран Софтуер
Ефективното използване на
машината се гарантира от
потребителския интерфейс
StuderWIN и софтуерните модули на StuderGRIND. Пълната интеграция на контролно-измервателни устройства, транспортни системи, сензорна техника за проследяване на процеса, както и автоматична система за балансиране осигуряват унифицирано програмиране
на всички системи.

Представител на

за България
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ГАЛИКА-КЛОН АД
ул. „6-ти септември“ № 6-Б, София 1000,
тел.: 02 / 981 09 76, факс: 02 / 980 53 17; e-mail: office@galika.bg; www.galika.com
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Нова електромеханична преса
за прахообразни материали поредно подобрение на
хибридните пресови системи
За производството на детайли със
сложна геометрия при голям брой на ходовете се използват механични системи
за пресоване. При тях възможностите за
настройка са ограничени поради механичните настройки, а преминаването към
друго изделие е свързано с разходи на време и труд. За да избегне това KOMAGE
разработи хибридни концепции за преси,
които съчетават високата производителност на механичните с гъвкавостта
на хидравличните системи. За съжаление
механично-хидравличните преси за прахообразни материали не винаги отговарят
на съвременните изисквания за енергийна ефективност и издръжливост, което
наложи прилагането на електрически сервозадвижвания и при пресите. В същото
време използването на електрически преси за едросерийно производство на детайли с проста форма е икономически нецелесъобразно.
С разработката на електромеханична преса за прахообразни материали,
фирмата KOMAGE реализира последващо
развитие на хибридните системи за пресоване без хидравлично задвижване. На
клиента се предоставя система за пре-

соване, която съчетава предимствата
на хибридните преси, тоест комбинация
от производителност и гъвкавост, с предимствата на електрозадвижването.
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Електромеханична преса за
прахообразни материали
от серията KME
Машините от серията KME са високопроизводителни механични преси със
свободно движеща се матрица, които са
предвидени за серийно производство на
керамични или метални детайли със
сложна геометрия. Единствена по рода
си е комбинацията на механичното задвижване на горния поансон(щемпел) и
сервоелектрическото задвижване на
матрицата, защото при хибридните
преси от подобен тип се използва хидравлично задвижване на матрицата. Чрез
използването на специално разработен
електроцилиндър е възможно намаляване на разхода на енергия с до 85% спрямо
механично-хидравличните системи. С
отпадането на периферните хидравлични компоненти се редуцира необходимото място за разполагането, както и шумът от машината. В същото време се
намаляват и разходите за поддръжка,
напълно отпадат разходите за смяна и
изхвърляне на хидравличното масло.
Предаване на усилието по оста на матрицата се осъществява чрез директно задвижвана винтова предавка, която гарантира и точното позициониране. Особено
преимущество е износоустойчивостта на
използваната шпинделна технология, защото и при оставаща постоянна височина на детайлите, водеща до едностранно
натоварване на шпиндела, се предотвратява износването на ролките. Така не се
изисква механично преместване за удължаване живота на шпиндела.
Горният поансон се задвижва от механичен двоен ексцентрик, който предава централно силата и осигурява голямия
брой ходове. Движението на матрицата
е свободно програмируемо, при максимално усилие на изтегляне и задържане по цялата височина на пълнене. Това дава възможност за просто и лесно реализиране
на всички съвременни методи на пресоване и пълнене, както и комбинирането им,

без да се налага смяна на профилни гърбици и регулиране на механични упори. Задаваните стойности за позицията на
матрицата се изчисляват постоянно и се
синхронизират с движението на горния
поансон. Това дава възможност при пресоване на детайли с комплексна геометрия в големи серии да се постигне оптимална повтаряемост на плътността.

Предимства за
потребителите на
серията KME
• висока производителност (брой
на ходовете на пресата) - чрез механичното задвижване на горния поансон;
• висока гъвкавост и качество на
детайлите - обусловена от свободно
програмируемото движение на матрицата;
• нисък разход на енергия - чрез комбинирането на механично и сервоелектрическо задвижване;
• намаляване на необходимото място и на нивото на шума - чрез отпадането на периферните хидравлични
компоненти;
• висока продължителност на живота на шпиндела, не се изисква
механично преместване на шпиндела - чрез специална шпинделна технология с ниско износване;
• незначителен разход за поддръжка- отпада хидравличното задвижване;
• висока точност на позиционирането - обусловена от директното задвижване на матрицата;
• устойчива концепция за задвижване - по-малко енергия, по-малко шум,
без хидравлично масло.

ЛД ООД, тел.: 02/ 931 97 30
www.ld-gmbh.com
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машини

Механична обработка
на трудно
обработваеми
материали
О

бикновено закалените детайли
като зъбни колела, валове и лагерни
гривни с твърдост в диапазона 45-65
по Рокуел (HRc) се шлифоват за постигане на необходимите допуски по отношение на геометричните размери
и повърхностната грапавост. Доскоро механичната обработка на детайли от закалени материали не попадаше в приложенията на режещите
инструменти от конвенционални карбиди. Металорежещите машини със
стандартна коравина на конструкцията и висока скорост на шпиндела
също бяха неподходящи за работа с
трудно обработваеми материали. С
подобряването на коравината на високопроизводителните CNC металообработващи и металорежещи машини и използването на инструменти
от кубичен борен нитрид (CBN) и керамика, струговането на трудно обработваеми материали е все по-широко приложимо и успешно се използва за производството на сложни детайли на един преход и за постигане
на нужните размери и качество на
повърхностите, получавани традиционно чрез шлифоване. След струговане на трудно обработваеми материали в повечето случаи не се изисква
шлифоване за финишна обработка.
Под струговане на трудно обработваеми материали обикновено
разбираме обработването на детайл или прътов материал с
твърдост над 45 HRc на струг или
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Таблица 1:
Типични параметри при
струговане
на трудно обработваеми
материали

стругов център. Тайната на успешното струговане на трудно обработваеми материали е високата
скорост при повърхностната окончателна обработка. При фино струговане на стоманен вал със скорост
120 m/min и 0,2 mm дълбочина на
рязане, твърдостта от 60 Rc ще
намалее до стойност между 30 и 40
Rc. Цялата генерирана при такава
скорост на рязане топлина се концентрира в стружките и се отделя заедно с тях от процеса, без да засяга
изходния продукт. С увеличаване на
скоростта този ефект на отгряване нараства, а твърдостта на
стружките допълнително намалява.
При по-висока скорост на струговане машината обработва повече детайли, преди да се наложи смяна на
твърдосплавната пластина, а по-голяма част от топлината се отвежда далеч от детайла заедно със
стружките. Параметрите на рязане
са показани в таблица 1.

Предимства
Струговането на трудно обработваеми материали осигурява 3
пъти по-бърза обработка от шлифо-

ването и намалява енергията, изразходвана за обработката на един детайл до 5 пъти в сравнение с шлифоването. По приблизителна оценка шлифоването излиза около 2 пъти
по-скъпо от струговането на трудно обработваеми материали.
Един CNC струг струва приблизително наполовина на CNC шлайфмашина, а е и по-евтин за поддръжка. В
допълнение, CNC струговете са много по-универсални и могат да извършват пълна обработка на
повърхностите с една настройка и
без подмяна на инструментите.
Същото приложение може да изисква повече от една настройка на
една шлайфмашина или повече шлайфмашини, където подмяната на инструментите отнема и повече време. Отсъствието на шлифовъчен
прах прави процеса много по-екологосъобразен. Чрез струговане на
трудно обработваеми материали
понастоящем може да се поддържа
допуск на размера от +/- 0,01 mm
или дори по-малко при дълги производствени серии и да постигне
повърхностна грапавост, по-малка
от 0,3 микрометра.
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Машини
Изисква се прецизен струг или
стругов център, който да извършва
обработка по много повърхнини с
едно закрепване на заготовката,
като осигури сходни параметри на
произведените детайли. За струговане на детайли от трудно обработваеми материали може да се използва един CNC струг с цангов патронник, вместо за такова струговане да
се конфигурират всички машини.
Всеки добре поддържан 2-осен струг
с ЦПУ със здрави държачи за инструменти и патронници може да се окаже подходящо решение за струговане на трудно обработваеми материали.
Нарастваща тенденция е струговането на трудно обработваеми
материали да се извършва на малки
стругове с многоножови държачи.
Тъй като повечето от приложенията, свързани със струговане на трудно обработваеми материали, изискват изработка само на няколко елемента по детайлите, конфигурация
от 2 до 5 инструмента обикновено
е достатъчна.
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Такава конструкция осигурява много предимства: малка дължина на
инструментите извън държача, балансирани сили на рязане в различните направления и по-малко лагерувани повърхности. Прецизността при
многоосно позициониране се подобрява благодарение на редица допълнителни възможности като осигуряване на маслена баня за стабилизиране
на температурата на сачмено-винтовата двойка по ос X и поддържане
на ниски и постоянни стойности на
триенето по цялата дължина на хода.
Добре проектираните корпуси понякога могат да осигурят по-висока
устойчивост и коравина в сравнение
с много по-масивни машини. При CNC
оборудването от висок клас субмикронното програмиране осигурява
най-малко 10 пъти по-фина резолюция,
отколкото при масово използваните
CNC решения и подобрява повърхностните обработки с най-малко 30%
при интерполация по две оси на траекторията на инструмента както
при прави линии, така и при сложни
контури. Новите металообработващи машини със субмикронно програ-

миране и редови многоножови държачи осигуряват допуски от 0,008 mm
при висока степен на възпроизводимост на процеса.
Тъй като и най-добре проектираното и изпълнено предно стругово
седло със зъбни предавки изпраща
осезаеми вибрации към мястото на
обработка, понякога за приложения,
изискващи фина повърхностна обработка на детайлите, се предпочита
ремъчно задвижване на шпиндела. Тъй
като ротационните скорости на
вретената при струговете за обработка на трудно обработваеми материали са значително по-високи,
патронниците трябва да са допълнително балансирани.
Приспособленията за захващане на
детайлите също изискват специално
внимание в съответствие с конфигурациите от обработвани компоненти. В някои случаи държач със зъбна
двойка, монтиран към предната страна на патронника, се използва за постигане на концентрично съосяване
на отвора на зъбното колело към идеалния център. Това намалява шума при
работа на предавката.
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Приложения
Струговането на трудно обработваеми материали е подходящо
решение за увеличаване на гъвкавостта и производителността на металообработката. При сложни детайли, чиято изработка изисква използването на профилни шлифовъчни
дискове за постигане на нужната
форма или контур, както и голям
брой отделни настройки за цялостно шлифоване на всички повърхности, струговането на трудно обработваеми материали се явява добър
алтернативен подход. Лагери, зъбни
колела и валове от закалена стомана вече масово се изработват посредством струговане.

Режещи инструменти
Керамичните режещи инструменти и инструментите от кубичен
борен нитрид (CBN) са най-често
използваните за струговане на трудно обработваеми материали. Следващата таблица представя сравнение
на свойствата на двата материала
за инструменти, както и тези на
волфрамов карбид за справка.
Керамичните пластини (вложки)
от диалуминиев триоксид и титанов карбид (Al2O3 +TiC) осигуряват
оптимална производителност при
непрекъсната обработка с висока
скорост в приложения за струговане
на трудно обработваеми материали. Високата скорост се задава, за
да се генерира висока температура
в точката на обработка, която да
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Таблица 2:
Свойства на
инструменталните материали

разкали материала на детайла и да
улесни отнемането му. Такива високи температури са отвъд термичния толеранс на синтерования карбид, следователно инструментите
от такъв материал биха се деформирали при струговане на трудно
обработваеми материали. Пластини,
изработени от сплав на алуминий и
титанов карбид (Alumina-TiC), с подходяща подготовка на остриетата,
биха могли да осигурят по-добри резултати при високи температури. С
подходяща негативна геометрия (Tland) на инструмента често възникващите вдлъбнатини се образуват
далеч от режещия ръб. Такива геометрии насочват тангенциалните
режещи сили в керамиката под ъгъл,
който я подлага повече на натиск и
по-малко на опън. Отрицателното
скосяване компенсира ниската устойчивост на напречно пропукване
на керамиката. Опитите с различни
геометрии, инструменти и режещи
повърхности са най-сигурният начин
за откриване на оптималната конфигурация за всяко приложение.
Пример за това е изработката на
главина от легирана стомана, зака-

лена до твърдост 58-60 Rc, чрез
струговане. Детайлът се обработва със скорост 100 m/min, подаване
0,15 mm на оборот, дълбочина на
рязане 0,35 mm, с 13 mm дължина на
челосване и 8 mm на надлъжно струговане. При първоначално използваната скъпа хонингована пластина от
кубичен борен нитрид след първите
500 детайла тя трябва да бъде сменена поради поява на вдлъбнатини и
неравности, които влошават качеството на повърхността на детайла. Замяната на инструмента с друг
тип вложка от сплав на алуминий и
титанов карбид, която е изработена с отрицателна T-образна геометрия, повишава рандемана до 600 детайла преди подмяна. С добавяне на
0,03-0,05-милиметров хонигован ръб
на T-образната геометрия, средният
рандеман на вложка нараства на
1200 детайла.
В сравнение със струговането,
фрезоването на твърди материали
изисква по-високи скорости на шпиндела, за да се постигне същата
повърхностна скорост. При керамичните инструменти целта е да се
генерира необходимото термично
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ниво за всяка вложка. Следователно,
при фрезоването пластината трябва да се движи много по-бързо, за да
генерира топлина, еквивалентна на
едноточков стругов инструмент.
Скоростта на обработка при фрезоването се увеличава за постигане на
по-ефективна обработка. Подобно на
това, при прекъсната обработка (например изработка на шлици на вал)
повърхностната скорост се удвоява
за компенсиране на нарушената цялост на повърхността и генериране
на оптимална температура за керамичните вложки. По-висока коравина
на държача за инструменти, по-устойчива форма на вложката и поголям радиус на ъгъла подобряват
ефективността на операциите с
керамични инструменти. Други практики, като увеличаване на дълбочината на обработка за сметка на броя
цикли на обработка, също биха могли
да повишат производителността на
керамичните пластини.
Кубичният борен нитрид (CBN) е
друг често използван материал за
инструменти, предназначени за
струговане на трудно обработваеми материали. Той е много по-ниско
реактивен с феросплави. Инструменти с приблизително 50-процентно
съдържание на CBN се използват
масово за струговане на трудно обработваеми материали. Цените на
такива вложки значително намаляха
през последните години и ги
превърнаха в ценово ефективно решение. Паралелно с това се правят
забележителни подобрения от производителите в инструментите за
различни приложения. CBN има повисока устойчивост на удар и счупване и не изисква толкова голяма
коравина на машината. Това прави
вложките от този материал много
по-подходящи за прекъсната обработка, включително изработването
на шлици и пробиването на отвори
и шпонкови канали.
Вложките за обработка на трудно обработваеми материали с отрицателни ъгли (rake angle) осигуряват
необходимата здравина на режещите ръбове. За да се увеличи производителността на една такава вложка, ръбът на инструмента от кубичен борен нитрид има нужда от правилна подготовка – или хонинговане
с 0,01-0,03 mm радиус, или скосяване
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с ъгъл от 15 до 250 градуса, достигащо до около 0,1-0,2 mm от ръба.
Пластините от CBN позволяват
много по-високи скорости на обработка (между 90-150 m/min) и скорости на подаване от 0,05-0,20 mm на
оборот, като дълбочината на рязане
варира около 0,10-0,50 mm. Обикновено инструментите от смесена
керамика се предпочитат пред тези
от кубичен борен нитрид за приложения, изискващи непрекъснато рязане и нормална дълбочина на обработка, заради доброто съотношение
цена/производителност. CBN се
предпочита за прекъсната обработка или варираща дълбочина на обработка поради по-голямата здравина.

Практически ползи от
струговане на трудно
обработваеми
материали
В приложения, изискващи грубо и
фино шлифоване на повърхностите
на детайли от закалени материали,
заместването на грубото шлифоване със струговане за постигане на
необходимото качество на повърхностите може да доведе до редуциране на разходите с до 40%. Ако и двете операции по шлифоване се заменят със струговане, икономията
може да достигне до 55%. В допълнение се намаляват времетраенето на
циклите на обработка, разходите за
настройка и инструменти, както и
консумацията на енергия. Значително се подобрява и производителността.
Така например при производството на притискащ пръстен за обработка на детайла се използва комбинация от шлифоване по вътрешен и
външен диаметър, лицево и контурно шлифоване, всички процеси могат
да бъдат обединени в един цикъл на
струговане с две вложки. По този
начин производителността може да
бъде увеличена до 10 пъти.

Предимства при
струговане на трудно
обработваеми материали за производство на
зъбни колела за автомобилни диференциали
Едно от предимствата при използване на струговане за изработка на
подобни детайли е подобрената про-
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странствена стабилност. При процеса се постигат помалки отклонения от кръглост и по-добро качество на
повърхността в сравнение с шлифоването. В допълнение, практически се избягват различни обичайни проблеми като получаването на т. нар. биене при шлифоването на кръгли отвори. Пространственият контрол при
струговане допълнително се подобрява с автоматично
компенсиране на инструментите.
Друго предимство на струговането на трудно обработваеми материали се изявява при замяна на шлайфмашини със стругове. До 19 ъглови шлифовъчни машини
могат да бъдат заменени с 9 струга с по 4 шпиндела,
при което се елиминира нуждата от охлаждаща течност
и филтрираща система, необходими за шлифоването. С
подобни конфигурации се постига и цялостно снижаване
на разходите за консумативи.
Обработката на материали с висока твърдост постоянно се развива с напредъка на технологиите. Този
процес изисква сътрудничество между потребители,
проектанти и конструктори на оборудване за механична обработка, за да се преодоляват своевременно проблемите и да се откриват оптималните решения за
всяко приложение.
Провеждат се редица изследвания върху това как
финишното струговане влияе върху експлоатационния
цикъл на различни детайли, например лагери. Струговането масово замества грубото шлифоване като процес
за довършителна обработка на канали на търкалящи
лагери. Неработни зони, като външни диаметри и стра-

нични повърхности, също вече се обработват чрез струговане. Повърхностното шлифоване все още се прилага
като довършваща операция за функционалните зони като
вътрешния пръстен в търкалящи лагери.

Струговане или шлифоване
Изборът на процес е субективен и силно зависи от
приложението и търсените резултати. Струговането
е алтернативна операция, с която в много случаи може
да бъде заменено шлифоването. За някои приложения
обаче шлифоването остава единствен възможен вариант.

Качество на повърхността
Повърхностните топографии при двата процеса са
различни. По-груба, но металургично неувредена,
повърхността след струговане улеснява лепинговането
и прецизните довършителни обработки. При изработване на уплътняващи повърхности обаче спираловидният релеф, получен при струговане, е нежелателен, като
необходимата гладкост може да бъде получена само чрез
шлифоване.
Добре контролираните процеси на струговане рядко
биха причинили термични увреждания на повърхността
на изработваните детайли с изключение на случаи, при
които се използват затъпени инструменти или неподходящи геометрии. Струговането много по-успешно запазва състоянието на обработваните повърхности в
сравнение с шлифоването, което е и доста енергоемък
процес.

Ефективност при отнемане на
материала
Струговането се отличава с редица предимства при
повърхностна обработка на зони с определено максимално съотношение между ширина и дълбочина на рязане при
обработка. То е по-добра алтернатива и на шлифоването с напречно подаване по време на цикъла на обработка. За изработка на 10 mm широк и 1,25 mm дълбок жлеб
на вал, струговането е по-добър вариант за постигане
на оптимални резултати. Ако е необходим жлеб с 30 mm
ширина и 1,25 mm дълбочина на същия вал обаче, шлифоване с напречно подаване би било по-удачно от използването на 30-милиметров профилен нож с големи сили на
рязане, които биха повлияли отрицателно на качеството на детайла. Ако ширината е твърде голяма, струговането може да се окаже по-ефективно за реализиране
на необходимата обработка.

Прекъснато рязане
Освен нежелателното механично и термично натоварване на обработващата вложка, струговането може
да доведе и до вибрация със специфична амплитуда в системата, която да повлияе качеството на продукта. За
да се избегне това, е необходимо металообработващата машина, инструментите и държачите за детайла да
са усилени и демпферирани. Вложките от кубичен борен
нитрид в наши дни са достатъчно здрави, за да понесат
ударно натоварване. По-добър и безопасен избор в такива случаи все пак остава шлифоването.
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Охлаждане
Струговането на трудно обработваеми материали с керамични
и CBN вложки обикновено се извършва на сухо. Необходимостта
от охлаждаща течност при шлифоване е негативен аспект на процеса.

Универсалност на
обработката
Струговането
по
своята
същност е много по-универсален процес и позволява обработка на множество повърхнини с една настройка на
режещия инструмент. Смяната на
настройките е сравнително бърза,
особено при струговете с ЦПУ. При
шлифоването има някои ограничения
в тези аспекти.

Допуски
При струговането на трудно обработваеми материали могат да
бъдат постигнати допуски, по-малки от 0,13 mm и повърхностна грапавост до 0.3 µm Ra, въпреки че релефът е спирален. При шлифоване
може да се постигнат допуски от 1
µm и грапавост под 0.25 µm. Много
операции не изискват толкова малки допуски като постиганите с шлифоване. В такива случаи премерена
комбинация между струговане и
шлифоване може да се окаже по-продуктивен вариант.
Междинното струговане може да
намали нуждата от шлифоване, което, от своя страна, да остане само
довършителна операция, като по
този начин се намалява продължителността на циклите на обработка. В рамките на ограниченията на
типично постиганите грапавости
на повърхнините от 0,3 до 0,6 µm
струговането може икономично да
допълни шлифоването при повърхностна обработка на закалени детайли.
Възможни са два подхода. Единият обхваща струговане, последвано от фина повърхностна обработка, като заместител на шлифоване за довършителна операция. При
втория подход шлифоване с много
бавно подаване елиминира процесите по отстраняване на голяма
част от материала. Финишната
обработка отново е последна операция.
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Обработка на трудно
обработваеми
материали
Трудно обработваемите материали скъсяват експлоатационния живот на инструментите и затрудняват постигането на необходимото
качество на повърхнините. Тези материали изискват изключителна коравина на металообработващата
машина и обикновено водят до повишени разходи за обработка. Сферографитният чугун, често използван в
автомобилостроенето, представлява сериозно предизвикателство за
обработка, когато при рязането му
се използват обичайни режими поради несъответствия в микроструктурата на детайла. Режещият инструмент в такива случаи трябва да е:
устойчив на адхезивно и абразивно
износване, породено от вариращи
микроструктури; достатъчно здрав,
за да понесе прекъсвания на рязането и способен да работи при умерени скорости на рязане и умерени до
високи скорости на подаване.
Най-подходящият инструмент за
обработка на сферографитен чугун
е нож, изработен от волфрамов карбид (с 6% кобалт, дебелина 10 µm и
CVD покритие от сплав TiCN/ Al2O3/
TiN със средна температура). При
проведените тестове инструментът осигурява до 40% по-малко
профилно износване при скорост от
200 m/min в сравнение с карбидите
с конвенционално покритие. Дори
при 300 m/min инструментът постига 25% увеличение на експлоатационния период. При по-високи скорости, когато покритието от титанов карбонитрид омекне,
ефектът на слоя Al2O3 става водещ.
Наскоро разработеният силициев
нитрид със значително подобрена
устойчивост на счупване има ограничено приложение при обработката на сферографитен чугун, особено в приложения със силно изразено
прекъснато рязане при по-високи
скорости (400 m/min). Ако върху
силициевия нитрид бъде нанесено
водоустойчиво Al 2 O 3 покритие,
този материал може да бъде успешно използван за обработка на сферографитен чугун. Разработват се
варианти за оптимални режещи инструменти за дребнозърнест чугун,
така че параметрите на рязане да

не бъдат намалявани в сравнение с
тези при сив чугун.
Алуминиевите сплави с високо
съдържание на силиций, които постепенно заместват тези с ниско
съдържание, представляват известен проблем за обработка посредством карбиди без покритие или
пластини от поликристален диамант (PCD). Такива инструменти се
използват предимно за струговане,
фрезоване и пробиване на алуминиево-силициеви сплави (AlSi) с ниско
съдържание на силиций. С подобрено
сцепление, новите серии инструменти от карбиден субстрат с диамантено покритие с дебелина 25 µm
осигуряват отлична производителност в сравнение с конвенционалните PCD пластини. Подобрени диамантени покрития все по-масово се нанасят на инструментите, използвани за различни операции по обработка на алуминиеви сплави с високо
съдържание на силиций.
Материалите, използвани в космическата индустрия, като титанови
сплави и изключително здравите никелови сплави, са най-голямото предизвикателство за режещите инструменти, когато трябва да се постигне висока производителност
при обработка. Струговането на
титанови сплави с пластина с CVD
(химично парно отлагане) покритие
от титанов карбонитрид (TiCN) и
PVD (физично парно отлагане) покритие от титанов нитрид (тинит,
TiN), които осигуряват цялостна устойчивост на износване и отчупване, може да увеличи скоростта на рязане двойно. Новите керамични инструменти от SiAlON (силиций, алуминий, кислород и азот) предлагат
отлична комбинация от устойчивост на износване и отчупване при
груба обработка на изключително
здрави никелови сплави. Експлоатационният живот на такъв инструмент
е с до 40% по-висок.
Подсилената керамика с 20% нишкообразни кристали от силициев карбид (SiC) с висока якост може да произведе до 60% повече детайли при
струговането на ротор от инконел
(сплав от никел и хром). Разработват се и редица други технологии за
преодоляване на предизвикателствата при обработката на трудно обработваеми материали.
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Вариатори
Част 2. Конструктивни особености и к.п.д. Вариаторни задвижвания

В

предишния брой на сп. Инженеринг ревю бе публикувана първата
част на статията, посветена на вариаторите. В нея накратко бяха разгледани функцията на вариаторите,
принципът им на работа, както и
някои основни техни характеристики. Специално внимание бе обърнато
на широко използваните в практиката механични вариатори. В настоящия брой продължаваме темата с поподробно разглеждане на фрикционните вариатори, материалите, използвани за изработка на триещите
шайби, възможните повреди и постигания коефициент на полезно действие. Ще бъдат разгледани и различните видове вариаторни задвижвания.

Видове фрикционни
вариатори
В зависимост от формата на
триещите колела и междинните елементи вариаторите биват челни,
конусни, торовидни, дискови и др.
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Челните вариатори се използват
във фрикционните винтови преси и
в уредите. Безстъпалното изменение на ъгловата скорост на задвижвания вал се извършва чрез осово
изместване на малката ролка, т.е.
чрез изменение на радиуса R 2 .
Възможно е реверсиране (обръщане
на посоката) на въртеливото движение. Тези вариатори се характеризират с интензивно износване на работните повърхности на ролките и
нисък к.п.д. вследствие разликата в
скоростите на точките от контактната площадка. Тъй като R1= const,
диапазонът на регулиране за челния
вариатор ще бъде D = R2max/R2min.
Вариаторите с раздвижни конуси
имат широко приложение в машиностроенето. Като междинен елемент
в нискоскоростните вариатори се
използва широк клинов ремък или
специална верига, а във високоскоростните - стоманен пръстен. Плавното изменение на ъгловата скорост
на задвижвания вал се извършва чрез
синхронизирано раздалечаване или
сближаване на конусните ролки, т. е.

чрез изменение на изчислителните
радиуси на ролките R1 и R2. Най-голямата и най-малката стойност на
предавателното отношение ще
бъде съответно i max = ω1 /ω2min =
R2max/R1min , а imin = ω1 /ω2max = R2min/
R1max.
Предимство на тези вариатори е
сравнително простата конструкция,
но, от друга страна, те се отличават с големи размери.
Торовидните вариатори (фиг. 1) се
състоят от две съосни триещи шайби с торообразна работна повърхнина, които контактуват с две междинни ролки.
Регулирането на ъгловата скорост се извършва чрез едновременното завъртане на междинните ролки (най-често с лостов механизъм),
при което се изменят радиусите на
контактните точки R1 и R2. Моментната стойност на предавателното отношение е i = ω1 /ω2 = R2/R1.
В сравнение с други видове вариатори, торовидните се отличават с
голяма компактност, но имат посложна конструкция и изискват ви-
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плъзването в контактната площадка на ролките се дължи на еластичните деформации на работните им
повърхнини. Загубите в лагерите са
пропорционални на силите в опорите, които се определят от необходимата сила на притискане между
шайбите Fr. За триещи предавки със
смазване (закрити) η = 0,88 до 0,93,
за откритите - η = 0,78 до 0,86.

Вариаторни задвижвания

Фиг. 1.

сока точност на изработване на
елементите.
Многодисковите вариатори (фиг.
2) се състоят от два комплекта задвижващи и задвижвани тънки дискове с конусни контактни повърхнини,
които са притиснати от пружина и
са подвижни в осова посока. Изменението на ъгловата скорост ω2 на
задвижвания вал се извършва чрез
радиално изместване на задвижващия вал спрямо задвижвания. При
това се изменя изчислителният радиус R1 на задвижващите дискове
при запазване на радиуса на задвижваните. Предавателното отношение на вариатора е i = ω1 /ω2 = R2/R1.
Диапазонът на регулиране е D ≤ 5.
Различните конструкции вариатори се избират от фирмени каталози
или справочници в зависимост от
предавания въртящ момент, диапазона на регулиране и ъгловата скорост на задвижващия вал.

Материали за триещи
шайби
Материалите за триещите
повърхнини на шайбите е необходимо да бъдат с висок коефициент на
триене µ и модул на линейна деформация Е, да са износоустойчиви и
влагонепоглъщаеми. Сред използваните материали са съчетания от следните двойки материали:
l Закалена стомана по закалена стомана от марките 40 ХН, 18 ХГТ, ШХ
15 и др. Използват се за елементи
на високоскоростни закрити силови
предавки, които работят в масло
при коефициент на триене µ =
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0,04...0,06. Такива предавки имат
високи износоустойчивост и к.п.д.,
малки размери, но изискват голяма
точност на изработка.
l Гума, текстолит, гетинакс или
фибър по стомана или чугун. Шайбите от тези материали работят при
коефициент на триене µ = 0,20...0,25,
имат по-ниска износоустойчивост и
се използват за ниско натоварени
открити предавки.

Видове повреди и к.п.д.
Основните повреди на елементите на фрикционните вариатори са
питинг, задиране и износване. За
предавките с метални ролки основен
критерий за работоспособност е
повърхностната умора, която се
оценява чрез определяне на контактното напрежение σH, изчислено по
формулата на Херц. Допустимото
контактно напрежение се определя
за материала на ролката с по-малка
якост, като за закалени стомани при
добро мазане [σH] = 800 до 1200 МРа;
за текстолит [σH] = 80 до 100 МРа.
За предавки, които работят на
сухо (обикновено от неметални материали), основната повреда е износването. При якостното изчисляване
се ограничава интензивността на
линейното натоварване по широчината на по-тясната ролка, като допустимото линейно натоварване за
различните двойки триещи материали е [q] = 50 до 500 N/mm.
Коефициентът на полезно действие на триещите предавки зависи главно от загубите от приплъзване и загубите в самите лагери. При-

Редица фирми, специализирани в
производството на редуктори, предлагат и многостъпални редуктори и
мотор-редуктори с вграден като
първо стъпало вариатор от различен
тип – с ремък, с триещи ролки или
верижен, с диапазони до 8. По такъв
начин се постига голямо предавателно отношение на механизма, съчетано с безстъпално регулиране на оборотите на изходящия вал. Световната практика показва, че за да може
да отговори на нуждите на потребителите от механични задвижвания, рационалната номенклатура
обхваща не по-малко от 500 типоразмера с параметри, построени в
ред R 20 на нормалните линейни размери. По тази причина са разработени системи от блок-модули, състоящи се от ограничен брой типове и
типоразмери зъбни предавки, вариатори и системи за управлението им.
При тяхното комбиниране могат да
се реализират извънредно голям брой
механични задвижвания. При това за
изградената блок-модулна система
се отчита, че последователното
свързване на отделните модули е
възможно само при унифицирани
присъединителни размери и спазване на условието за стойностите на
въртящите моменти Тизх1 ≈ Твх2.
Така например за една от съществуващите такива системи параметрите и присъединителните размери на триещи вариатори с раздвижени конуси или с клинов ремък и
диапазони 3, 4, 5 и 6 позволяват директното им куплиране към различни конструкции зъбни редуктори с
мощност от 0,25 до 45 kW. Вариаторите с триещи ролки с диапазони
4 и 5 се предлагат за куплиране към
зъбни редуктори с мощност от 0,37
до 11 kW.
Особено голямо приложение вариаторите намират в конструкцията
на безстъпалните трансмисии
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Фиг. 2.

(Continuously Variable Transmission,
CVT). Това са предавателни устройства между двигателя и задвижваните колела, гребни винтове и др., които могат плавно да изменят предавателното отношение между
тези елементи на задвижването в
целия работен диапазон на скорости
и тягови усилия на превозното средство.
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Като правило безстъпалните
трансмисии се класифицират в зависимост от типа на предавката, осигуряваща плавното изменение на
предавателното отношение и по
този показател те биват електрически, хидрообемни, хидродинамични
(хидротрансформаторни), вариаторни и комбинирани.
Най-голямо приложение в задвиж-

ването на комбайни, скутери и съвременни леки автомобили от среден
клас имат клиновите вариатори с
широк гумен клинов ремък. От 1987
г. клинови вариатори с верига се
използват масово в автомобилостроенето.
Днес, различни производители на
автомобили проектират своите
задвижвания на базата на CVT с използване на клинови и торовидни
вариатори и хидротрансмисии. Такива трансмисии включват също и различни микропроцесори и сензори, но
вариаторът е основният елемент,
който дава възможност за ефективното приложение на тази технология. Приложението на безстъпалните трансмисии осигурява по-добра
икономия на гориво в сравнение с
другите задвижвания, като дава
възможност на двигателя да работи
със своите най-ефективни обороти
за целия обхват на скорости на превозните средства. Използването на
CVT не изисква непременно включването на съединител в задвижването
и може да се използва и за изграждане на системи за кинетично оползотворяване на енергията.
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Вентилация
в химическата
промишленост
Особености на вентилационните системи в химическите лаборатории

П

ротичането на повечето процеси в химическата промишленост
обикновено се характеризира с отделянето на значителни количества
вредни газове и пари с различни физико-химични свойства. Често тези
газове могат да бъдат токсични или
пожароопасни. За да се осигури безопасността и да се запази здравето
на работещите в химическите лаборатории, основно изискване е в тях
да се предвиди добра механична вентилация, като е необходимо тя да
бъде автономна и да не е свързана с
вентилационната система на сградата. Причината е, че в химическите лаборатории могат да се разпръснат вещества, опасни за здравето на хората, и е необходимо да
не сe допуска попадането им в останалите помещения. Обикновено за
химическите лаборатории е важно
предвиждането едновременно на
смукателна и нагнетателна вентилация, като често се предвижда местна смукателна вентилация със
смукателни чадъри, шкафове и други.

Изисквания към
вентилационната
система
Вентилационните системи, използвани в химическите лаборатории, е
необходимо да отговарят на редица
изисквания. Сред тях е наличието на
противопожарна вентилация и защита от високи температури и огън.
Друго изискване с оглед на това, че
през смукателния въздуховод преминава въздух, съдържащ вредни химически вещества, е той да бъде изгот-
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вен от материал, неподатлив на влиянието на химически вещества. Препоръчително е също освен системата да бъде достатъчно надеждна и
да не е податлива на повреди, да
разполага и със система за контрол
и управление. Сред изискванията е и
в химическите лаборатории да се
поддържа по-ниско налягане в сравнение с околните коридори и помещения. Целта е да се предотврати разпространяването на вредни или опасни вещества извън пределите на
лабораторията. При евентуално наличие на взривоопасни вещества
вентилационната система не трябва да допуска рециркулация на въздуха. Добре е да се има предвид, че
рециркулация на въздуха принципно не
се допуска. Също така за вентилационните системи в химическите лаборатории обикновено се предвижда
възможност за тяхното управление
от самата лаборатория.

Организация на
смукателната
вентилация
Основно изискване към смукателната вентилационна система е тя
да бъде в състояние да отстрани
вредните вещества в близост от
мястото на тяхното отделяне.
Препоръчително е при проектирането на вентилационни системи за
химическите лаборатории да се
предвидят местни смукателни устройства в тези части на помещението, където се съхраняват химически вещества и където протичат
химически реакции. Това ще позволи
отделените вредни вещества да се
улавят и изхвърлят от помещение-

то непосредствено в мястото на
тяхното отделяне и ще се предотврати разпространението им в целия обем на работното помещение.
Възможно е използването на различни видове смукатели в зависимост
от особеностите на процеса. В химическите лаборатории широко
приложение намират смукателните
чадъри и шкафове. При избора на конкретни устройства е добре да се
подберат такива, които ефективно да ограждат източника на вредности. Ако това не е възможно, е
необходимо смукателят да създаде
достатъчно силен въздушен поток
през зоната на замърсения въздух,
насочен към смукателния отвор.
Целта е смукателното съоръжение
да осигури ефективно ограничаване
на разпространението на вредности и улавянето им да се реализира
с минимален дебит въздух. Важно
условие, на което конструкцията на
смукателя следва да отговаря, е да
не нарушава нормалното протичане на работния процес и да не намалява производителността на труда.
При откритите смукатели, като
смукателните чадъри например,
отделяните от източника вредности се контролират чрез вкарване на
околен въздух на близко разстояние
до процеса с достатъчно висока скорост, за да придвижи замърсения
въздух към смукателя. Използват се
в случаите, при които е необходимо
засмукването да се осъществява на
определено разстояние от източника. В химическите лаборатории
обикновено се препоръчват за постоянни работни места, на които
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се извършват процеси със значително топлоотделяне,
но без вредни вещества.
Смукателните шкафове са полуоткрити смукатели,
с които се осъществява контрол върху разпространението на вредните вещества чрез промяна на скоростта
на въздуха в работния отвор на смукателя. Те позволяват изцяло или частично да се огради източникът на
вредности. За да не се възпрепятства извършването на
определени технологични операции, смукателят се конструира с голям работен отвор. За да осигурят плавно
втичане на въздуха в шкафа без завихряне на въздушните потоци, смукателните шкафове се оформят със закръглени ръбове на работния отвор.
Обикновено всеки отделен смукателен шкаф се
свързва със самостоятелна местна смукателна инсталация, оборудвана с вентилатор, отговарящ на съответните изисквания. В определени случаи се допуска свързването на няколко шкафа от едно помещение, в което се
извършват еднотипни операции в обща смукателна инсталация. В подобни случаи е необходимо да се вземат
предвид изискванията за взриво- и пожаробезопасност.
При големи лабораторни помещения, в които се работи на маси и има монтирани голям брой местни смукатели, може да се предвиди и общообменна смукателна
вентилация, като се вземат предвид особеностите на
технологичния процес.

Възможности за икономия на енергия
Когато в една сграда има голям брой смукателни
шкафове, за да се намали броят на вентилаторите и
съответно да се редуцира консумацията на енергия може
да се предвидят централизирани смукателни инсталации. В този случай по-голям брой шкафове се включват
към една обща разпределителна смукателна камера.
Самата камера може да се разположи на техническия
етаж или на тавана. Подобно решение има и допълнителни предимства като възможността за предварително очистване на изхвърляния в атмосферата въздух.
Добре е да се има предвид обаче, че в този случай е
необходимо да се предвидят по два взривобезопасни
вентилатора за всяка камера. Единият вентилатор е
работен, а другият - резервен. Хубаво е също така, с
оглед на безопасността, да се осъществява контрол на
концентрацията на взриво- и пожароопасни смеси в камерите. В някои случаи се налага и непрекъснато засмукване на външен въздух в камерата с оглед намаляване на
концентрациите на химически вещества.
Предвиждането на система за автоматичен контрол
на вентилационната система също може да допринесе
за значителни икономии на енергия.

шава смукателният им режим. Добре е съща така решетките за подаване на пресен въздух да се разполагат
на такова разстояние от смукателните отвори, че
циркулацията на въздуха около тях да не се нарушава и
да не се намалява производителността на цялата смукателна система.
Обикновено в химическите лаборатории, поради малкия им строителен обем, се получава голяма кратност
на въздухообмена. Това налага да се обърне сериозно
внимание на организацията на въздухообмена и да се
осигури прецизно регулиране при начално пускане в експлоатация.
За големи сгради се препоръчва предвиждането на
отделни нагнетателни инсталации за група от помещения, като се вземат предвид технологията и режимът
на работа в тях.

Изхвърляне на замърсения въздух
Отвеждането на замърсения въздух от лабораторията и изхвърлянето му извън пределите на сградата е
необходимо да бъде организирано така, че да се елиминира всяка възможност съдържащите се в него вредни
вещества да попаднат отново в помещенията посредством устройствата за подаване на пресен въздух.
Изхвърлянето на въздуха от смукателната инсталация обикновено е над покрива на сградата, над зоната на
аеродинамична сянка. Отчита се и влиянието на съседните сгради. При много замърсени въздушни потоци към
мастната смукателна инсталация обикновено се предвиждат и газоуловителни съоръжения. Често самите
смукателни устройства са оборудвани с филтри за пречистване на въздуха.

Подаване на пресен въздух
През смукателната инсталация се отвеждат значителни количества въздух, което налага предвиждането
на механична нагнетателна вентилационна система за
компенсиране на засмукания въздух. Обикновено в помещенията се подава около 80-90% от общото количество
пресен въздух. Останалото количество се подава в коридорите, за да се осигури поддържането на определено
свръхналягане в тях. Самото подаване на въздуха обикновено е в горната част на помещенията, като това
може да бъде през перфорирани тавани, регулируеми
решетки в стените и други. Препоръчва се нагнетателните струи да не се насочват директно към работните
отвори на смукателните устройства, за да не се нару-
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Системи за
UV дезинфекция
на вода
З

амърсяването на голяма част от
естествените водоизточници и намаляването на количеството води,
годни за питейни нужди, налага все
по-високи изисквания към качеството и чистотата на отвежданите в
околната среда битови и промишлени отпадни води. Все по-голямо внимание се обръща и на методите, използвани за обработка и дезинфекция
както на отпадните, така и на питейните води. Освен че те трябва
да се безвредни за човека и околната среда, добре е използването им
да не е свързано и с отделянето на
отпадни продукти. Широко използвани в близкото минало методи днес
се считат за не особено подходящи
и непрекъснато се търсят по-безо-
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пасни за хората и околната среда
технологии. Метод за дезинфекция
със силно противобактериално действие, съчетаващ грижа към околната среда и едновременно с това
осигуряващ питейна вода, несъдържаща вредни замърсявания, е дезинфекцията чрез ултравиолетова радиация. Сред предимствата на този
метод е и фактът, че използването
му не води до промяна в химическата структура и вкуса на водата.
Ултравиолетовата дезинфекция унищожава генетичната структура на
микроорганизмите и прави невъзможно тяхното размножаване, което води и до тяхното загиване. С
тази технология успешно се отстраняват съдържащите се във водата
вируси и бактерии, като загиват и

някои типове вируси, които не се
повлияват при третиране с хлор
например.

Приложимост на
системите за UV
дезинфекция
Самата технология за дезинфекция посредством ултравиолетова
светлина е позната от началото на
20-ти век. Все по-широкото й прилагане днес е следствие от значителното развитие на технологията
през годините, което е позволило не
само тя да бъде значително подобрена, но и да бъдат намалени разходите. Днес системите за дезинфекция
чрез ултравиолетова радиация се
считат за подходящи за обработка
на води с различно предназначение.
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Те могат да бъдат използвани при третирането на
отпадни води от градски и индустриални източници, за
дезинфекция на питейни води, за обработка на процесни
води, на води за напояване, морска вода и т.н. Методът
се счита и за много подходящ за дезинфекция на води,
използвани във фармацевтичната промишленост, козметичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, както и в целулозно-хартиената индустрия, електронната промишленост и други.

Силно противобактериално действие
Ултравиолетовите лъчи (UV) представляват електромагнитно излъчване с дължина на вълната в диапазона
от 10 до 400 нанометра (nm). Като противобактериални са познати лъчите с дължина на вълната между 250
и 270 нанометра. В природата противобактериалното
ултравиолетово излъчване (т. нар. излъчване UV-C) е част
от слънчевата светлина, но по-голямата част от него
не достига до земната повърхност. UV-C лъчите са изключително ефективни при убиването на много видове
бактерии, плесени, вируси и други микроорганизми. Найсилно е UV-C лъчението в спектралния диапазон от 254
nm. Същността на ултравиолетовата дезинфекция се
основава на способността на ултравиолетовите лъчи
да проникват през клетъчната стена и да потискат репродуктивните способности на клетката. Ултравиолетовото излъчване въздейства непосредствено на генетичния материал на микроорганизмите (ДНК или РНК), като
по този начин нарушава естествените процеси на делене на клетката. Дори клетките да останат живи, те
губят способността си да се възпроизвеждат. Това позволява с UV технологията да се постигне унищожаване
на до 99,99% от всички патогени в рамките на секунди
без добавяне на химикали и без вредни странични ефекти. Добре е да се има предвид обаче, че действието на
UV радиацията върху микроорганизмите зависи от техния вид. Най-чувствителни са вирусите и бактериите в
тяхната вегетативна форма (бацили, коки).

вода. Не се налага и допълнително добавяне на химични
вещества.
За генериране на ултравиолетово излъчване обикновено се използват живачни UV лампи с ниско или средно
налягане и с ниска или висока интензивност на излъчването. Лампите с ниско налягане създават монохроматично излъчване с дължина на вълната от порядъка на 253,7
nm. В големи системи обикновено се използват лампи
със средно налягане. Интензивността на излъчване при
тях е с пъти по-висока от интензивността на лампите
с ниско налягане.
Самите системи обикновено са компактни, а сред
основните им елементи са корпус, през който протича
обработваната вода, UV лампи, електронен баласт, контролна система. В зависимост от конструкцията дезинфекционните ултравиолетови реактори могат да се
категоризират като контактни и безконтактни.
В контактните реактори лампите се намират в корпус от кварцово стъкло, като целта е да се намали до
минимум охлаждащият ефект на обработваната вода. В
безконтактните реактори лампата е поставена от
външната страна на прозрачен тръбопровод, през който преминава водата. В практиката по-широко приложение намират безконтактните конструкции.
Сред широко използваните системи за UV дезинфек-

Принцип на работа на системите за
UV дезинфекция
Принципът на работа на тези системи се основава
на облъчването на водата с UV лъчение с висока степен
на действие и дължина на вълната в съответния спектрален диапазон. Обикновено се използват излъчватели,
работещи под вакуум. Тъй като ДНК-то на всички живи
същества има адсорбционен капацитет, близък до дължина на вълната от порядъка на 254 nm, протича фотохимична реакция и ДНК се дезактивира. В същото време не
протича промяна във вкуса и мириса на обеззаразената
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ция са тези, работещи с живачни
бактерицидни UV лампи, с които се
генерират ултравиолетови лъчи.
Тези лампи излъчват в избирателен
спектър от 254 nm до оптималната дължина на вълната от 260 nm.
Необходимото време за унищожаване на микроорганизмите обикновено
е до около 6 секунди. Самото действие на UV радиацията зависи от
вида на съдържащите се във водата
микроорганизми. Както вече споменахме, най-чувствителни към UV радиацията са вирусите и бактериите
в тяхната вегетативна форма.
Предлагат се и системи, работещи с амалгамови лампи, излъчващи
вълни с дължина от порядъка на 254
nm.

Условия за ефективност
на дезинфекцията
Ефективността на процеса зависи от характеристиките на водата, интензивността на ултравиолетовото излъчване, неговата
продължителност, съдържанието на
неразтворени вещества и твърди
частици в обработваната вода и
други. Необходимо е системата да
осигурява равномерно преминаване
на водата, за да се осигури възможност за максимално въздействие на
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ултравиолетовата радиация. Дезинфекциращото въздействие зависи
от пътя, който изминават микроорганизмите в реактора. Сред необходимите условия е конструкцията
му да изключва образуването на
мъртви зони. Интензивността на
UV излъчването зависи от срока на
експлоатация на лампите, степента им на замърсяване, разположението им в реактора. Необходимата
доза ултравиолетово излъчване се
определя от концентрацията на
неразтворени частици и от концентрацията на свързаните с частиците микроорганизми.

Предимства и
недостатъци на
технологията
Системите за ултравиолетова
дезинфекция на водата се характеризират с редица предимства. Като
цяло с тях се постига достатъчно
високо качество на дезинфекция при
сравнително ниска консумация на
електроенергия. Използваните лампи
обикновено се характеризират с
дълъг експлоатационен срок при непрекъсната работа. Системите се
инсталират лесно, изискват минимална техническа поддръжка и са с
ниски разходи за изграждане и обслуж-

ване. Изработват се от висококачествени материали и се характеризират с компактност и надеждност.
Обикновено са оборудвани със сензори за контрол и наблюдение. Могат
да се използват във всякакви пречиствателни станции, независимо от
техните размери. Тъй като не се
налага използването на химически реагенти, отпада необходимостта от
организиране на съхранение, транспортиране, обезвреждане на опасни
вещества. В получената обеззаразена вода отсъстват продукти на химични реакции, които могат да
бъдат токсични за хората или водните организми.
Като недостатъци на тази технология могат да се посочат възможността на някои организми да се
активират отново при недостатъчно облъчване, опасността от недостатъчна ефективност на дезинфекцията при мътни води и при води с
висока концентрация на неразтворени вещества и други.
При избора на система за UV дезинфекция специалистите препоръчват де се обърне внимание на конструкцията на системата и нейната
работа, което е свързано с обслужването и експлоатацията, контрола
по време на обработка и други.
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Структурно
лепене
С

труктурното лепене като метод за съединяване на различни елементи днес намира широко приложение във всички области на индустрията и все повече измества традиционните методи за съединяване като
заваряването и занитването. Получените съединения се отличават с
голяма трайност и висока надеждност. На пазара се предлагат широк
набор от решения, подходящи при
различни условия и отговарящи на
изискванията на съответното приложение. Предлаганите от различните производители продукти за
структурно лепене могат да бъдат
разделени основно в три групи – епоксиди, акрили и силикони.

Характеристики на
използваните лепила
Лепилата, използвани за структурно лепене, се считат за подходящи в приложения, където е необходимо предаване на силни натоварвания
и обикновено се явяват заместител
на стандартните механични методи за скрепяване. Приема се, че съединените детайли могат да се считат за структурно съединени.
Като предимства на тези лепила
може да се посочи опростяването на
конструкцията чрез увеличаване на
якостта и устойчивостта при предаване на натоварвания; предотвратява се износването и повреждането на материала чрез равномерно
разпределение на натоварването и се
осигурява структурна цялост (няма
топлинно или механично отслабване
на детайлите); намаляват производствените разходи поради отпадането на необходимостта от използване на конвенционалните механични

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2014

сглобки като заваряване например.
Съществено предимство е и фактът,
че се спестява материал, намалява се
теглото, както и дебелината на материала, а в същото време се запазват характеристиките за предаване
на натоварването. При използването
на тези лепила могат да се комбинират и съединяват разнородни материали като например метал и пластмаса, метал и стъкло, и други. Характеризират се и с много добра химическа устойчивост.
Лепенето с епоксидни лепила се
определя като твърдо лепене, докато това с акрилни лепила се определя като твърдо до леко гъвкаво лепене. Лепенето със силикони пък се
определя като гъвкаво лепене.
Механичните характеристики на
лепилата включват висока якост,
висок модул на еластичност и добро слепване. Епоксидните лепила се
считат за подходящи при лепене на
малки до средноголеми повърхности,
докато акрилните се препоръчват
при лепене на малки повърхности.
Епоксидните лепила се считат за
подходящи и за запълване на големи
кухини. От своя страна, силиконовите лепила се избират основно заради тяхната способност да поглъщат и/или компенсират динамичното натоварване. Тази тяхна способност се явява като допълнение
на качеството им да предават натоварвания. Характерно за силиконовите лепила е и високата им устойчивост на температурни влияния. Също така намаляват и/или
компенсират стреса, причинен от
разликите в топлинното разширение при свързването на различни материали.
Акрилните, епоксидните и силиконовите лепила обикновено се предла-

гат като 1- или 2-компонентни решения.
Сред предлаганите лепила за
структурно лепене са и полиуретаните и силан модифицираните полимери. Лепенето с полиуретани се определя като леко гъвкаво лепене. Предлагат се предимно като 2-компонентно решение. Полиуретаните имат
способност за запълване на големи
кухини. Характеризират се с голяма
якост на съединението и добра химическа устойчивост. Подходящи са за
средни до големи повърхности.
Силан модифицираните полимери
са 1- или 2-компонентни решения.
Лепенето се определя като гъвкаво.
Подходящи са за лепене на повечето
видове материали.

Условия за постигане на
оптимални резултати
Лепенето може да се определи
като процес, при който два подобни
или различни материала се съединяват трайно с помощта на лепило. То
образува своеобразен мост между
повърхностите на субстратите,
които се свързват. За постигането
на оптимални резултати обаче е
необходимо да се спазват редица
изисквания. Необходимо е лепилото
да е съвместимо с материалите,
както и с определените изисквания.
От важно значение е и правилното
нанасяне на самото лепило.
При конструкциите от свързани
елементи е добре да се има предвид,
че е необходимо повърхностите, които ще се свързват, да са с възможно най-голяма площ за максимално
разпределяне на натоварването, както и че силите, които въздействат
върху съединението, трябва да
бъдат разпределени равномерно по
цялата свързваща линия.
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Хенкел България: Структурните лепила
осигуряват здраво и надеждно
присъединяване на различни елементи
Структурното лепене е алтернативен способ за присъединяване на различни индустриални структури. В основни линии предимствата му са: липса
на разтопяване на метал, без нужда от скъпо и сложно оборудване, изискващо специална квалификация, без създаване на зони концентратор на напрежения, възможност за присъединяване на разнородни материали, надеждно сглобяване на полимерни материали, пластмаси и епоксидни структури, възможност за еластично свързване и по-голяма издръжливост на вибрации, усукване и деформации, намаляване теглото на конструкциите,
надеждно уплътняване на снадките, намаляване риска от корозия.
Продуктите за структурно лепене на Хенкел предлагат голям избор от
решения, които отговарят на различни изисквания и условия и намират
приложение в индустриалните конструкции и дизайн. В портфолиото на
Хенкел влизат различни гами продукти в зависимост от технологиите на
използване като епоксидни, акрилни, полиуретани, силикони, силан модифицирани полимерни продукти. Всички те дават възможност за здраво и надеждно присъединяване на различни структури и могат да осигурят твърдо
или еластично лепене, уплътняване и защита от околните въздействия.
Хенкел, като компания с лидерски позиции и новаторско отношение, разработи хибридна технология, съчетаваща ползите от моментните цианоакрилатни лепила и епоксидните такива. Това е първото на пазара структурно моментно хибридно лепило Loctite 4090. Предимствата, които осигурява, са висока устойчивост на влага - за приложения с висока влажност
или за външно приложение, температурна устойчивост до 150 °С, устойчивост на ударни натоварвания и високо натоварени съединения, подложени на вибрации, здраво структурно лепене за хлабини до 5 мм и отворено
време за работа 3-5 минути, имащо добра химическа и UV устойчивост,
добър естетически вид без побеляване.
Друга посока, в която се развива продуктовата гама, са силан модифицираните полимери – едно- и двукомпонентни, като Teroson MS 939 и MS
9399, които дават възможност за увеличаване устойчивостта на динамични натоварвания, способстват за намаляване и компенсиране стреса,
причинен от топлинното разширение при свързването на различни материали. Имат приложение за здраво лепене на метални или неметални структури, предназначени за работа при външни условия и подложени на сериозни силови натоварвания, каквито са например фотоволтаичните панели.

Предимства на
структурното лепене
Структурното лепене, в сравнение с традиционните методи за
съединяване, има редица предимства. Сред тях е по-равномерното
разпределение на напрежението по
цялата свързваща повърхност, което оказва много положително влияние върху статичната и динамичната якост. Там където заваряването и нитоването могат да причинят локални точкови напрежения,
лепенето постига равномерно разпределение на натоварването. При
структурното лепене не се наблюдава изменение в повърхността и
текстурата на слепените материали. Известно е, че при заваряване
високите температури, при които
протича процесът, могат да променят структурата и следовател-
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но механичните качества на материалите. Също така стандартните методи като заваряване, нитоване и съединяване с болтове водят
до неизменна промяна на външния
вид на детайлите.
Лепилата са много подходящи за
съединяване на олекотени конструкции, когато трябва да се
свържат детайли с тънки стени. Те
могат да действат също и като уплътнители, да предотвратяват загубата на течности и проникването на конденз. Лепилата спомагат
и за намаляване на опасността от
възникване на корозия. Лепилото
оформя изолиращ филм, който предпазва от контактна корозия, когато се свързват различни типове
материали. Освен това то действа
като електрически и топлинен изолатор.

Особености при избора
на лепило
Като подходящи за свързване посредством структурно лепене се
приемат всички конструкции, които
понасят напречни натоварвания, разтягане или свиване, например съединения с единично или двойно припокриване, единични и двойни планки и
конусовидно или двойно залягане.
Като неподходящи се определят челни съединения, и съединения, които
понасят сили на разцепване и разслояване.
Също така е добре да се има предвид, че твърдите лепила се използват основно за предаване на силни
натоварвания и заменят обичайните
механични методи за скрепяване.
Сред предимствата на лепенето са:
опростяване на конструкцията; предотвратяване на износването и повреждането на материала; намаляване на производствените разходи;
намаляване теглото и дебелината на
материала.
Гъвкавите лепила, от своя страна, са предпочитани основно поради
тяхната способност да поглъщат и/
или компенсират динамичното натоварване като допълнение на способността за предаване на натоварванията на залепената сглобка. Гъвкавото лепене притежава голяма част
от предимствата на твърдото лепене плюс намаляване и/или компенсиране на натоварването, причинено от разликите в топлинното разширение при свързването на различни материали.

Структурното лепене в
строителството
То включва всички решения за
свързване на компоненти с различни
повърхности като бетон, естествен камък или кухи блокове с помощта на структурни лепила. За
залепване на бетонни елементи с
големи размери при строителство
на мостове, съставени от отделни
сегменти, например се използват
предимно епоксидни лепила. Епоксидни лепила се използват и за покриви,
бетонни тръби, подпорни стени,
резервоари, стоманени планки, въглеродни ламели, въглеродни и стъклени
тъкани и други. Използват се също и
за залепване на композитни материали, базирани на стъклени или въглеродни нишки.
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W5500 - Åòåðíåò êîíòðîëåð ñ
èçöÿëî õàðäóåðåí TCP/IP ñòåê,
ìàêñèìàëíî óëåñíÿâàù
ðåàëèçèðàíåòî íà èíòåðíåò
ñâúðçàíîñò çà âàøèòå embedded
ñèñòåìè
Îñíîâíè
õàðàêòåðèñòèêè:

l 10baseT/100baseTX Ethernet
MAC/PHY;
l Õàðäóåðíà ïîäðúæêà íà TCP/IP
ïðîòîêîëåí ñòåê (TCP, UDP,
ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE);
l 8 TCP/UDP Sockets;
l 32KB RAM áóôåð;
l Power-Down, Wake-On-LAN over UDP, Auto-Negotiation;
l Fast SPI (ïîääúðæà äî 80 MHz òàêòîâà ÷åñòîòà);
l 3.3V çàõðàíâàíå, 5V âõîä/èçõîä;
l Èçõîäè çà óïðàâëåíèå íà ñâåòîäèîäè (Full/Half Duplex, Link,
Speed, Active);
l 48-èçâîäåí LQFP Lead-Free êîðïóñ.

CREE ïðåäñòàâÿ ñâåòîäèîäà
XP-L îò HD-êëàñ ñúñ ñâåòëèííà
åôåêòèâíîñò äî 200 lm/W
Xlamp XP-L å ÷àñò îò ôàìèëèÿòà HDêëàñ äèñêðåòíè ñâåòîäèîäè è ïðåäëàãà íà
îñâåòèòåëíàòà èíäóñòðèÿ íîâè âúçìîæíîñòè çà ñâåòëîòåõíè÷åñêè ðåøåíèÿ
áëàãîäàðåíèå íà íîâîâúâåäåíèÿ âèñîê îïòè÷åí êîíòðîëåí ôàêòîð (OCF).
Ïðåäèìñòâà:
l Ïðåäîñòàâÿ åôåêòèâíîñò äî 200 lm/W,
áëàãîäàðåíèå íà ìàëêèòå ñè ðàçìåðè ïðåäîñòàâÿ íîâè âúçìîæíîñòè
çà ñâåòîäèîäíè îñâåòèòåëíè ðåøåíèÿ.
l XP-L ïðåäîñòàâÿ âúçìîæíîñò çà ðàçâèòèå ñ 50% ïîâå÷å íà ñâåòîäèîäíè ñèñòåìè, èçïîëçâàùè ïëàòôîðìà Xlamp XP-G.
l Xlamp XP-L ìîæå äà ïðåäîñòàâè ñâåòëèíåí ïîòîê äî 776 lm ïðè
ìîùíîñò îò 6 W è òåìïåðàòóðà 85 o C.
l Xlamp XP-L å ñúâìåñòèì ñ ïîâå÷åòî îïòè÷íè ñèñòåìè çà CREE XP
ñåðèèòå.
l Èçïîëçâàíåòîíà XP-L ïîäîáðÿâà õàðàêòåðèñòèêèòå íà ñúùåñòâóâàùèòå îñâåòèòåëíè ñâåòîäèîäíè ñèñòåìè êàòî íàìàëÿâà òÿõíàòà öåíà è ðàçìåðè, êàêòî è ïðåäîñòàâÿ âúçìîæíîñòè çà íîâè ðåøåíèÿ, êîèòî íå ñà áèëè âúçìîæíè äî òîçè ìîìåíò.
l XP-L èìà ñúïîñòàâèì LM-80 òåñò ñ òîçè íà XP-G2.
l Ñâåòîäèîäèòå ñ âèñîê îïòè÷åí êîíòðîëåí ôàêòîð âè äàâàò
âúçìîæíîñò çà ïî-åôåêòèâíîòî èçïîëçâàíå íà ñâåòëèííèÿ ïîòîê.

Çà êîíòàêòè:

Çà êîíòàêòè:

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

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

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð
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