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накратко
Ти Ел Ел Медиа взе участие в международна обиколка "Value of Water"
От 10 до 15 ноември т.г. в Холандия се проведе медийна обиколка „Value
в Холандия
of Water - Industry and Wastewater“, посветена на третирането на индустриални отпадъчни води. Целта на събитието, организирано от министерство
на външните работи на Кралство Нидерландия, бе да представи успешния
опит на институциите и бизнеса в пречистването на води от производството. В него взеха участие представители на медиите от различни
страни, сред които Испания, Португалия, Хърватска, Финландия, Албания,
Тайланд, Шри Ланка и други. Единственият български участник бе главният
редактор на издателството за професионална техническа периодика Ти Ел
Ел Медиа – Дарена Мартинова.
В рамките на обиколката се състояха множество срещи с представители на водните дружества в отделните провинции, където подробно бе
обяснен принципът на работа на сектора. Международните гости имаха
възможност да посетят и знакови проекти като пречиствателни станции, заводи за производство на биогаз, завод за преработка на отпадъци
и други.
Особен интерес предизвикаха срещата с представители на пречиствателната станция на летището Схипхол, където се преработват отпадните води от самолетите, и посещението на болница Свети Антоний в град
Снийк.

Откриха разширения и обновен завод Верила Лубрикантс
На 20 ноември т.г. официално бе открит разширеният и обновен завод
Верила Лубрикантс, част от Приста Ойл Холдинг, в с. Равно поле, община
Елин Пелин. Лентата бе прерязана в присъствието на множество чуждестранни партньори на Приста Ойл, дошли специално за церемонията. Инвестицията е на стойност 1.5 млн. евро. Проектът е подкрепен със собствени средства и инвестиционен заем от ЕБВР. „С инвестицията, предоставена от ЕБВР, е повишен капацитетът на фабриката от 4000 МТ на
8000 МТ греси годишно. На новата производствена линия ще се произвеждат изключително продукти от най-високи класове - комплексни, високотемпературни и нискотемпературни смазки, смазки за работа в агресивни среди и др. Модернизацията, освен значително техническо и пазарно
развитие, ще доведе до увеличаване на трудовата заетост в дългосрочен
аспект. Въведеното в експлоатация оборудване е изключително енергийно
ефективно и потребява с 30% по-нисък разход на електроенергия при повишена производителност. Линията за разфасоване е с капацитет 11 000
бройки на смяна, при 4000 бройки в настоящия момент“, заявиха от компанията.
Верила Лубрикантс е производител на пластични смазки. Основната продуктова гама се състои от специални и универсални продукти, използвани в
целия спектър на промишлеността, транспорта, селското стопанство и
др. Предприятието изнася над 60% от крайните продукти в страни от
Европа, Азия и Африка.
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накратко
ВиВ Изоматик внедри система за автоматизирано управление във
ВиВ Изоматик проектира и внедри система за автоматизирано и дистанВиК Силистра
ционно управление на група помпени станции, управлявани от ВиК Силистра
в Тутракан, съобщиха от компанията. „Обектът, предназначен за снабдяване
на градския район с питейна вода, е реализиран с помощта на продукти от
серията Automation на Phoenix Contact. Той се състои от пет основни подобекта: три помпени станции, резервоар и водна кула. В рамките на проекта е
внедрена система за автоматизирано местно управление на помпите в зависимост от нивото на вода в резервоарите. За всяка от трите помпени
станции е монтиран по един контролер за управление на помпите в автоматичен режим с интегриран GSM модул за връзка към система за дистанционно управление и сигнализация. В диспечерския център е монтирана операторска станция, снабдена със софтуер за управление и сигнализация на/от обектите, и външен GSM комуникационен модул. Комуникационната свързаност
на обектите се реализира по GSM мрежа. В реализацията на проекта са използвани програмируеми контролери на Phoenix Contact, софтуер за програмиране
PCWorx, готови функционални блокове/библиотеки за PCWorx, комуникационен OPC/ODP сървър от Videc“, поясниха от ВиВ Изоматик.

Siemens представи нови електродвигатели за прокатно производство
Siemens представи нови електродвигатели, разработени специално за прона SPS IPC Drives 2014
катното производство и приложения в стоманодобивната и стоманообработващата промишленост, по време на изложението SPS IPC Drives между 25
и 27 ноември т. г. в Нюрнберг. "Новите електродвигатели Simotics DP Steel
Plant Motors са създадени на основата на платформата Simotics 1LE1 и са
оптимизирани за работа със сервозадвижвания от серията Sinamics S120.
Двигателите са с клас на ефективност IE3 и повишена защита срещу вибрации и удари съгласно клас 3M4. Сред приложенията, за които са оптимизирани
новите устройства, е например транспортиране между пещта и съоръжението за охлаждане върху прокатен стан или отвеждащ ролганг. Simotics DP
Steel Plant Motors се предлагат в 4- и 6-полюсни конструкции с височина на вала
112-280 мм и въртящ момент 20-578 Нм“, заявиха от компанията.

Евротех предлага продукти на Андритц Атро на българския пазар
От началото на месец ноември т.г. Евротех е представител на немската
фирма Андритц Атро, част от концерна Андритц, съобщиха от българското
дружество. „Андритц Атро произвежда вече над 40 години шнекови помпи
(Архимедов винт), като предлага шнекове с диаметър до 5 м, напор до 12 м,
дебит 10 000 л/с. Характерното за тези помпи е, че могат да транспортират големи количества чиста или отпадна вода до фиксирани височини, с КПД
до 86%“, заявиха от Евротех. „Помпите могат да се монтират в предварително заготвени улеи от бетон или от лят базалт, могат да бъдат доставени с улей от стоманена ламарина, както и като цели, компактни инсталации, предварително сглобени и настроени в завода на Андритц Атро. Задвижването е различни двигатели и редуктори, с възможности за честотно регулиране и други специални изпълнения“, допълниха от Евротех..
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накратко
ЙОВ България отпразнува 10-годишен юбилей
На 7 ноември т.г. в Суит Хотел София ЙОВ България тържествено отбеляза 10 години от своето основаване. „Избрахме нетрадиционния, приветлив и уютен стил на Суит Хотел София, който да отговаря на визията и
взаимоотношенията ни с клиентите. Наши гости бяха дългогодишните ни
партньори, развиващи дейност в областите машиностроене, инженеринг,
автоматизация, услуги, винарска и хранително-вкусова промишленост, миннодобивна промишленост и др.“, заявиха организаторите.
В отговор на въпроса как оценяват развитието на фирмата през изминалия период от ЙОВ България заявиха: „Фирмата се развива успешно през
последните 10 години въпреки преживяната криза в икономиката. Все още
в етап на растеж, стремежът ни е към бавен, но устойчив тренд за реализиране на целите и запазване на доверието в досегашните ни и бъдещи
клиенти. Пожелаваме си и занапред да можем да осигуряваме адекватни и
надеждни решения за хората, които тласкат българското производство към
прогрес, както и за крайния потребител. Целите ни са насочени към това да
бъдем партньор, който да предлага цялостно обслужване и добавена стойност“, допълниха от компанията.

Франкфуртският панаир представи международните си изложения
На 24 ноември т.г. в София се състоя презентация на международните
за 2015 г.
специализирани изложения на Франкфуртски панаир, които ще се проведат
през 2015 г. Специален гост на събитието, организирано съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), бе Щефани Хефермел, Area Sales Management, Франкфуртски панаир.
„Франкфуртският панаир е третият по големина изложбен център в света и най-големият в Германия. Организира общо 113 панаира по целия свят и
има 28 дъщерни дружества, близо 50 задгранични представителства и
присъствие в повече от 150 държави“, заяви Мила Павлова, представител на
Франкфуртския панаир в България. „През годините Франкфуртският панаир
постигна голямо развитие в посока на специализираните изложения в различни браншове – Automechanika (автомобилна промишленост); IFFA (месопреработвателна промишленост); ISH (ОВК инсталации, енергийна ефективност и
ВЕИ); Light+Building (осветление; електротехника, автоматизация) и др. Панаирът планира редица инициативи за създаване на географски и сезонно координирани събития по целия свят и подема кампания срещу продуктовото
пиратство и пиратството на търговски марки“, заяви г-жа Павлова.

Арома отбеляза 90 години от своето създаване
На 6 ноември т.г. козметичното предприятие Арома отбеляза с празнично събитие 90-годишнината от създаването си. По време на тържеството
гостите имаха възможност да се запознаят с дългогодишната история на
компанията и нейните успехи. Изпълнителният директор Димитър Луканов
представи производствените условия и възможностите на дружеството
днес, като увери всички присъстващи, че всичко е благодарение на хората и
за хората. „Просперитетът на компанията не би бил възможен без високия
професионализъм и потенциал на всички служители в Арома“, допълни той.
Арома е утвърден износител в над 50 държави на пет континента. През
2013 г. Арома разшири производствената си база с откриването на нов
завод и получи международно признание с изпълнението на всички критерии
на стандарта „Добри производствени практики“ (GMP). „Получените сертификати GMP и BRC гарантират високото качество, безопасност и проследимост на продуктите“, допълниха от компанията.
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ВиД Интернационал представи ново твърдосплавно свредло с канали
Отскоро фирма ВиД Интернационал предлага на нашия пазар нова гама
за охлаждане

твърдосплавни свредла с канали за охлаждане DC170, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „Гамата е подходяща за приложения с екстремни условия на работа като пробиване на наклонени повърхнини или прекъснати отвори. Благодарение на специалната конструкция на свредлата и ориентацията на водещите лентички ефективно се разсейват натоварването
и температурата, а разрушителната вибрация се намалява до абсолютен
минимум. Резултатът е впечатляващо качество на обработената повърхнина и устойчивост при работа“, заявиха вносителите.
„Друго предимство на новата гама е възможността за по-ефективно
охлаждане, която удължава живота на инструмента и подпомага стружкоотделянето. Докато другите свредла използват само част от охлаждащата течност, DC170 е напълно потопено по дължината на направляващите
лентички и осигурява уникален охлаждащ ефект в процеса на пробиване.
Всички тези характеристики повишават производителността, но не за
сметка на живота на инструмента. Направени продължителни тестове
показват с до 50% по-дълъг живот при работа с до 35% по-високо подаване.
Гамата включва свредла с възможност за пробиване на дължина 16хD и 20хD
(D – диаметър на отвора)“, допълниха от ВиД Интернационал.

Мазак представи нови хибридни металообработващи машини
През месец ноември т.г. корпорация Мазак представи на панаира JIMTOF
в Токио най-новите си хибридни металообработващи машини Integrex i-400
AM и VTC-530/20 FSW, съобщиха от Бимекс Лимитид, представител на
компанията за България. „Демонстрираната многофункционална машина
Integrex i-400 AM е с интегриран 3D файбър лазерен принтер, работещ с
метален прах за добавяне на материал към детайла, включително маркиране и последваща пълна 5-осна крайна струго-фрезова обработка.
Другата нова машина - вертикален обработващ център VTC-530/20 FSW,
е с високотехнологична глава за фрикционна заварка на метали, включително
от два различни метала, термопластмаси и други, свързвайки ги изключително здраво и надеждно само чрез абразивно загряване. Технологията е иновативна разработка на групата Еърбъс, последвана от обработка на центъра
чрез фрезоване на детайла. Високоефективното комбиниране на различни
процеси и обработки дава възможност за приложение на машините в различни области като авиокосмическа промишленост, енергетика, медицина, автомобилостроене, ж.п., корабостроене и др.“, заявиха от Бимекс Лимитид.

Mouser ще дистрибутира продуктите на Advantech
Mouser Electronics сключи споразумение за дистрибуция на продуктите на
Advantech в Европа, Северна и Южна Америка, съобщиха от фирма Маус Електроникс, представител на Mouser у нас. Advantech е водещ производител на
иновативни решения в областта на embedded електрониката и индустриалната автоматизация. Компанията е и старши партньор на алианса на
Intel за Internet of Things решения.
Mouser ще предлага голяма част от портфолиото на Advantech, включително 3,5-инчовите MI/O едноплаткови компютри. „Партньорството с
Mouser ще предложи на Advantech уникална възможност за увеличение на
броя на клиентите и по-добро обслужване на настоящите. Опитът на Mouser
в областта на технологиите, представянето на продукти, електронната
търговия и дистрибуцията ще бъде голямо предимство за нас“, сподели Ал
Желязко, директор продажби в Advantech.
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накратко
КАД Пойнт и Altium проведоха съвместен семинар в София
На 11 ноември т.г. КАД Пойнт и Altium проведоха съвместен семинар,
като част от европейското Altium Roadshow 2014. Събитието премина при
голям интерес и на него присъстваха специалисти от най-големите компании в бранша, съобщиха от фирма КАД Пойнт. Основни акценти бяха новата
версия на Altium Designer и новият Altium Vault 2.0. Специален гост лектор бе
Дамиен Киршер от екипа на Altium в Германия.
Семинарът бе открит от инж. Юрий Николов, управител на фирма КАД
Пойнт. Той представи Altium и фирма КАД Пойнт, която е основен партньор
на Altium за България. Събитието продължи с демонстрация на новите функции и възможности на Altium Designer, демонстрирани от инж. Александър
Тодоров, продуктов мениджър в КАД Пойнт. Възможностите на Altium Vault
2.0 бяха представени от Дамиен Киршер. Втората част на семинара премина изцяло с демонстрации на живо, като голям интерес предизвика последната част от презентацията, на която бяха показани: Rigid-Flex технологията,
възможностите за интегриране на сигнали и новата приставка към Altium
Designer 14, ICD & PDN Planner – проектиране на високочестотни схеми.

Microchip обяви ценово ефективна фамилия 32-битови микроконтролери
Microchip представи нова ценово ефективна 32-битова микроконтролерна фамилия с богат набор от интегрирани периферни модули и голяма мащабируема памет, съобщиха от компанията. „Серията PIC32MX1/2/5 съчетава най-важните възможности на предните серии PIC32MX1/2 и PIC32MX5,
сред които Bluetooth, цифрово аудио, USB свързаност, интегриран CAN2.0B
с DeviceNet адресация за индустриални приложения. 32-битовите микроконтролери са насочени към широк кръг от приложения с изисквания за ценова
ефективност и голям функционален обхват - от цифрови аудиоустройства
до промишлени комуникации.
Сред допълнителните функции на PIC32MX1/2/5 са поддръжка на четири
SPI/I2S интерфейса за звукова обработка, паралелен главен порт (PMP) и
поддръжка на капацитивни сензорни интерфейси, както и 10-битов, 48-канален, 1 Msps аналогово-цифров преобразувател. Микроконтролерите се предлагат с памет от 64 kB Flash и 8 kB RAM до 512/64 kB Flash/RAM“, заявиха
от компанията. Новата серия PIC32MX1/2/5 може да се използва заедно с
фърмуера за платформата 32-битови PIC микроконтролери MPLAB Harmony,
която предлага възможности за лицензиране, препродажба и поддръжка на
софтуер, драйвери, библиотеки и RTOS (ОС в реално време) както от
Microchip, така и от други производители.

Приключи успешно промоцията за клеми серии 2273 и 222 на ВАГО
През тази година ВАГО организира няколко промоционални кампании, съвместно със своите дистрибутори в страната, като най-успешна бе последната от тях - за клеми серии 2273 и 222, съобщиха от компанията. „Промоцията приключи само преди броени дни и бе най-успешната ни не само за
тази година, но от всички останали до момента в България, с повече от 40%
ръст в продажбите. Клиентите оцениха качествата на разклонителни клеми, които осигуряват до 4 пъти по-бързо окабеляване спрямо останалите
методи с винтови клеми или усукване на проводника и редица други предимства. Бих искала да изкажа благодарност на всички ВАГО дистрибутори и
клиенти за лоялността и прекрасното сътрудничество!“, допълни Мая Иршик, маркетинг мениджър на WAGO Kontakttechnik България.
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бизнес
АББ ще предоставя стипендии на студенти от Техническия
университет
На 6 ноември т. г. АББ подписа споразумение с ръководството на Техническия университет в София за предоставяне на три стипендии годишно,
които ще подпомогнат обучението на студенти от висшето учебно заведение и филиала му в Пловдив. Стипендиите се отпускат от международната фондация "Юрген Дорман" на АББ. "Вярваме в потенциала на младите
хора и сме щастливи, че тази глобална инициатива на групата АББ вече ще
подкрепя и българските студенти", сподели Екехард Нойрайтер, регионален
мениджър на АББ България.
Това е първата инициатива на АББ България с фондацията, а ТУ София е
единственият университет в България, с който тя подписва споразумение
за сътрудничество. Стипендиите ще бъдат отпускани за максимален срок
от пет години, а основните критерии ще бъдат базирани на качествата,
потенциала и академичния успех на всеки от студентите. Процесът на
подбор на стипендиантите ще се извършва съвместно с университета
партньор. Всяка година ще се избират общо по трима нови стипендианти,
като първата вълна ще започне след приключването на зимния семестър
2014/2015 г. Могат да кандидатстват бакалаври от I и II курс редовно
обучение от всички факултети на ТУ София, включително и от филиала в
Пловдив. Стипендията ще покрива таксата за обучение и ежедневните
разходи. Еднократно и извън тази сума избраните студенти ще получат
допълнително финансиране за компютър.

ТУ Варна откри лаборатория за интелигентни осветителни уредби
Нова лаборатория „Интелигентни осветителни уредби“ бе открита в
Електротехническия факултет на ТУ Варна. Тя е реализирана със средства
по проект „Изследване влиянието на топлинния режим върху енергетичните и светлотехническите параметри на интелигентни вътрешни осветителни уредби“ и с предоставено дарение от фирма Osram България.
„В лабораторията ще се предлага изследване на енергийната ефективност и светлотехническите показатели на интелигентно вътрешно осветление в контролирана топлинна среда. По желание ще се разработват
препоръки за оценка на енергийната ефективност и при паспортизацията
на обществени, административни и жилищни сгради, използващи системи
за интелигентно осветление. Инсталираната демонстрационна осветителна уредба за интелигентно вътрешно осветление може да се използва
за научно-изследователска работа, за организиране на курсове за експерти
по енергийна ефективност на национално и регионално ниво и за разработване на дисертационни трудове. В лабораторията е инсталирана експериментална интелигентна DALI осветителна уредба за вътрешно осветление с термоконтрол и интегрален фотометър собствена разработка,
който позволява измерване и визуализиране на енергетичните и светлотехнически показатели на светлинни източници и осветители“, поясниха
от ТУ Варна.
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Cognex - DataMan четци на баркодове
за логистични приложения
Водещата в областта на визуалната
инспекция и идентификация в индустрията фирма Cognex предлага фамилия
четци на баркодове DataMan®, специално разработени за предизвикателните
приложения в логистиката. DataMan® са
следващото поколение четци на индустриални кодове, предназначени за дейности по сортирането на пощенски пратки, пакети и опаковки, и са проектирани
така, че да превъзхождат лазерните скенери и камерите за линейно сканиране.
Сред предимствата на четците на
баркодове DataMan® са:

Ненадминати показатели
при четене на индустриални
кодове
Всички четци на баркодове DataMan®
използват патентования алгоритъм на
Cognex за четене на баркодове
1DMax+, в който е имплементирана
технология за анализ на изображението
Hotbars, също патент на Cognex.
Hotbars драстично увеличава скоростта на декодиране на повредени или
с лошо качество 1-D линейни кодове, използвани в логистичния сектор. Тя революционизира начина на разпознаване и
декодиране на баркодовете. В резултат
на това четците на DataMan имат ненадмината скорост на четене и повече
време за фазата на декодиране на кодовете, поради което се подобрява драстично способността им за разчитане на
силно увредени кодове.
DataMan четците на баркодове могат да се адаптират към промени в
размера на опаковката, мястото и качеството на баркодовете, което резултира в по-малко пропуски. По-малкият
брой пропуски води до увеличаване на
производителността, намаляване на
броя на ръчно обработваните опаковки, намаляване на броя работници, необходими за преетикетиране и пренасочване на отказите.

Прехвърляне и преглед на
изображения
Образ-базираните четци на Cognex
дават възможност и вие да видите това, което прочита четецът! Четците
на баркодове DataMan® регистрират образите на кодовете и могат да бъдат
конфигурирани за запаметяване и прехвърляне на FTP сървър на изображенията на неразчетените кодове за по-късно
преглеждане и анализ. Това подобрява
процесите на обработка на данните, а
оттук спомага за значително подобряване на производствения процес.

Технология Xpand
Използва се за увеличаване на площта
от транспортната лента, която може
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да бъде сканирана. Приложима е при приложения, изискващи по-голямо полезрение, което се постига само с един четец
DataMan.

автоматична самонастройка улеснява
процесите на настройка при трудночитаеми кодове.

Серия DataMan 500
Няма движещи се части
Четците на баркодове DataMan® са
конструирани без движещи се части. Поради липсата им, те имат продължителен експлоатационен живот и малки до
никакви разходи за поддръжка.

Мощно осветление
Осигурява мощно вградено осветление
за приложения, където се изисква голямо
бързодействие и голяма дълбочина на фокуса , което позволява да се четат обекти с различна височина само с един четец.

Серия DataMan 503
За приложения, които
изискват голяма резолюция - 2.1 мегапиксела, висока скорост и
дълбочина на
фокуса до 1 м.,
DataMan 503 е
високопроизводителен четец на баркодове, който осигурява изключителни показатели на читаемост при високоскоростни процеси, при
обекти с динамично променящи се габарити и при обекти с многостранно кодиране.

Серия DataMan 300
Четците
на баркодове
DataMan 302/
303 предоставят найвисоките
скорости на
четене за логистични
приложения. Предлагайки голямо разнообразие от осветяване и оптика,
DataMan 302/303 са изключително универсални като функционалност четци на
баркодове. Интегрираното осветление с

ноември 2014

Със собствената технология VSoC (Vision System on а
Chip) DataMan
500 осигурява
бързодействие
и ненадмината
скорост на четене на баркодове.

DataMan 50
За хоризонтално и вертикално ориентирани 1-D приложения, които
изискват значителни скорост на четене. DataMan 50
може лесно да
замести малки,
лазернобазирани системи.
Продуктовата гама четци на индустриални кодове включва и модели за
2D кодове.
Цялата серия четци на Cognex за логистични приложения се предлагат във
вариант за фиксиран монтаж и ръчни.
В помощ на клиентите за лесен и оптимален подбор на решения за идентификация в индустрията Cognex разработи интерактивно онлайн приложение ID Application Explorer, което е свободно достъпно на сайта на компанията www.cognexlogistics.com
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Emerson представи
технологични иновации на
традиционния си семинар
В

одещият производител на системи и технологии за индустрията
Emerson Process Management представи новостите в портфолиото си
в рамките на ежегодния семинар на
компанията у нас, който се проведе
между 5 и 7 ноември т.г. в хотелски
комплекс "РИУ Правец Ризорт", гр.
Правец. Тазгодишното събитие протече под мотото "The Trusted Advisor" и постави фокус върху иновациите в областта на процесната автоматизация, решенията за измерване
и анализ, енергийните системи и др.
Семинара откриха генералният
мениджър на Emerson Process Management за Югоизточна Европа Себастиян Ферекус и Емил Барзин, мениджър
проекти на подразделението у нас, с
кратко представяне на постиженията на технологичния лидер през изминалата година. Те насочиха вниманието на гостите към някои от найсериозните предизвикателства пред
процесните индустрии в бъдеще: “Бизнесът става все по-сложен - мащабът
на производствата постоянно нараства, а квалифицираната работна
сила намалява. Критична е и нуждата
от ефективен енергиен мениджмънт.
Ето защо индустрията се нуждае от
доверен партньор и съветник“.
В рамките на събитието бяха презентирани фирмени решения за измерване и анализ от най-ново поколение,
сред които иновативен 3D скенер за
насипни материали, газанализаторите за природен газ NGC370XA, серията ултразвукови разходомери за газ
USM34xx и трансмитерите Micromotion 5700. Семинарът представи и
новите магнитни и вихрови разходомери за леки процеси от Emerson, както и новостите в безжичните решения на американския производител.
“Усъвършенстваната гама продукти
и системи за измерване и анализ на
параметри в процесните индустрии
е насочена към повишаване продуктивността на фабриките, намаляване на непланираните спирания и оп-
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тимизиране на контрола“, подчерта
инж. Росен Ников, специалист продажби в отдел Измерване на българския
офис на компанията.
Акцент сред технологичните иновации бяха и системите за предотвратяване на аварийни ситуации в
промишлеността. Представена бе
последната версия на платформата
за индустриална автоматизация
DeltaV SIS на Emerson Process Management, съчетаваща функции за контрол и осигуряване на безопасност
в петролния и газовия сектор, нефтопреработката, химическата индустрия и др. “Най-новата версия v13
на DeltaV SIS се отличава с гъвкава
архитектура и подобрена ефективност, благодарение на опциите за
CSLS симулация и виртуализация, усъвършенствани възможности за
свързване и по-добра мащабируемост. Платформата е оборудвана с
последно поколение терморезистори
и термодвойки за оптимална безопасност“, допълниха от компанията.
Гостите на събитието имаха
възможността да се запознаят и с
новостите в гамата контролни решения с марката Fisher. Сред тях бяха
последните модели контролни вентили и задвижки, иновативната технология Control-Disk, както и най-модерните фирмени системи за кавитационен контрол и намаляване на шума.
Презентацията обхвана и гамата
инструменти FIELDVUE, работещи с
иновативния софтуер ValveLink. „Новостите в офертата ни обхващат
усъвършенствани I/P контролери,
пневматични и електрически решения
за позициониране, пневматични поле-

ви контролери за ниво, налягане и
температура. Те са компактни, надеждни, устойчиви и лесни за експлоатация, като разполагат с Fieldbus
протокол и HART протокол за диагностика“, разясниха от Emerson.
В рамките на технологичния семинар специален фокус бе поставен
върху решенията за енергиен мениджмънт SmartProcess от Emerson
Process Management. “Новите стандарти за енергийна ефективност
поставят все по-високи изисквания по
отношение на управлението на енергията в процесните индустрии. За да
отговорим на това, създадохме гамата SmartProcess“, обясниха от компанията. За управление и оптимизиция
на паропроизводството на котелни
агрегати с повишена ефективност
при изгарянето на отпадъци и биомаса е предназначена системата
SmartProcess Boiler. Гамата се допълва от иновативното решение за цялостен енергиен мениджмънт на електроцентрали SmartProcess Energy,
технологията SmartProcess Soot за
лесно и икономично почистване на
сажди, както и от системата Smart
Process Flame за управление на горелките с възможности за отдалечен
контрол и опростено стартиране.
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Проведе се ежегодният
семинар на Мойсбургер и
Хермле
Н

а 6 ноември т.г. в хотел Каменград в Панагюрище се проведе традиционният съвместен семинар на
компаниите Мойсбургер и Хермле. На
събитието присъстваха специалисти, работещи в областта на производството на инструментална екипировка и машиностроенето, конструктори и шприцьори.
Програмата започна с презентацията на инж. Георги Цанков, управител на Hermle South-East Europe, посветена на вертикалните обработващи центри Hermle. Специално внимание бе обърнато на някои от уникалните характеристики на стругово-фрезовите центри С42, С50 и С60,
които инж. Цанков изтъкна като
единствените до момента стругови машини със симултанна 5-осна
обработка.
Специалната машинна база от
полимербетон, която е патент на
Hermle, гарантира допълнителна устойчивост на машината при вибрации и дава прецизност на обработващия инструмент. Акцентирано бе и
върху изключително високите изисквания на компанията към точността
на машините. Специалните управления Heidenhain и Siemens, програмирани за Hermle, са със заложени допълнителни режими на работа, съобразени
със спецификата на всеки отделен
обработващ инструмент.
„Hermle изключително много държи на качеството на работа на машините си. Това е причината всички наши машини да се произвеждат
в гр. Госхайм, Германия, където е
съсредоточен целият процес – от
проектирането и иновациите, през
производството на детайлите, до
крайния продукт. Гамата машини
Hermle се състои от само 7 модела,
защото усилията ни са съсредоточени в постоянното им усъвършенстване. Имаме собствен стандарт
за качеството при обработката на
детайлите, който е с по-високи изисквания от европейските и азиатски
стандарти по отношение на точността“, коментира Георги Цанков.
Специално внимание бе обърнато
на актуалната за нашия пазар маши-
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на С400, която съчетава възможностите на сравнително голям обработващ център от по-нисък ценови
клас. "И най-новата машина С12 – с
подобрена кинематика и друг патент на Hermle – заложена механична защита на шпиндела при удар. С
60 е най-голямата до момента машина Hermle, но вече можем да се
похвалим с една продадена на наш
клиент в региона“, допълни управителят на Hermle South-East Europe.
Присъстващите се запознаха и с
автоматизираните системи с робот за свързване на няколко машини
за паралелна работа и автоматизираните системи за смяна на палетите. "Това, което можем да добавим,
е обучение на персонала за обслужване на машината, което специалистите ни провеждат на място", информира той.
Пламен Петров, мениджър продажби в Мойсбургер, представи новите
продукти за 2015 г. От презентацията стана ясно, че компанията разширява гамата на режещите инструменти с фрезови метчици за работа в закалени материали и много
други инструменти, специално подбрани за инструменталното производство.
„Нашите клиенти ще могат да
избират сред множество нови компоненти в раздел производство на
щанцови инструменти – сепаратори с ролково водене, еластомерни
пружини, богат набор направляващи, лентоводачи, повдигачи, ловители и специални прахово-металургични заготовки. Повдигащата
техника е обогатена с два размера
висококачествени магнити за ци-

линдрични и плоски детайли“, заяви
г-н Петров.
В рамките на презентацията бе
представено изцяло новото направление за Мойсбургер – хидравлика,
което включва напълно универсални
хидравлични цилиндри благодарение
на предварително заложените отвори за всякакъв вид резбово присъединяване.
Акцент бе поставен върху измервателните инструменти - нов дигитален шублер с клас на защита IP67
- универсален инструмент, който
може да се ползва навсякъде в и извън
машините, предварително окомплектован със сертификат за калибриране.
Пламен Петров представи и новостите при шприцформите и заготовките по отношение на закрепването към работния плот – кондукторна плоча, позволяваща работа на
фрезови машини и обемни електроерозийни машини със стандартни
плочи, без тяхното центриране при
закрепването им към работните
маси на машините. На участниците
бяха показани изцяло новата гама от
висококачествени машини за полиране на ток, както и гамата пневматични инструменти.
Презентацията продължи с демонстрация в производствената фабрика на фирма Астроида, където гостите имаха възможност да наблюдават работата на вертикален обработващ център В300, собственост на Астроида. Бяха демонстрирани възможностите на машината
с обработка на детайл по 5 оси с 13
инструмента и две закрепвания за
по-малко от 30 минути.
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Галика бе домакин
на семинари в ТУ-Варна
и ТУ-София
П

редставители на водещи фирми
от различни сектори на индустрията, студенти и преподаватели от
техническите университети посетиха семинарите на Галика, проведени на 21 октомври т.г. в ТУ-Варна и
на 23 октомври в ТУ-София. Сред
представените теми по време на
семинарите бяха „Многосензорни
координатни измервателни машини“
(с демонстрация на оптична измервателна система SmartScope Flash
CNC 200), „Голямогабаритни обработващи центри с висока динамика“
и „Съвременни машини и технологии
за нишкова и обемна електроерозийна обработка“.
Многосензорните координатни
измервателни машини бяха представени от Георги Владимиров, инженер
продажби в Галика България, а оптичната измервателна система
SmartScope Flash CNC 200 бе демонстрирана от Тамаш Пем, приложен
инженер в Галика Унгария. В рамките
на презентацията участниците се
запознаха с американската компания
Optical Gaging Products (OGP), която
предлага мултисензорни измервателни системи и оптични системи за
контрол. Отделено бе специално внимание на специфичните продуктови
линии в портфолиото на производителя: видеоизмервателни и мултисензорни системи; контурни проектори; лазерни скенери; сонда „Перо“,
контактни и сканиращи сонди; лазерни, интерферометрични и сензори за
бяла светлина; въртящи маси с една
и две оси; електронни калибри; метрологичен и GD&T софтуер (геометрично оразмеряване и допуски). Поставен бе акцент върху нарастващото значение на инвестицията в мултисензорни технологии при измерване на все по-малки и по-сложни детайли. В заключение бе изтъкнато, че
повечето сензори за по-лесна употреба намаляват времето и повишават качеството на измерване и
оттам – редуцират разходите за
притежание на модерно метрологично оборудване.
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Лектор по темата „Голямогабаритни обработващи центри с висока динамика“ бе Флориан Ислер, международен ръководител продажби
Reiden Technik, Швейцария. Той представи дейността на швейцарския
производител на голямогабаритни
центри за динамична фрезова обработка с до шест работни оси, каруселна маса и палетна автоматизация. Като ключови предимства за
клиента бяха посочени гъвкавостта
на фирмата, собствената развойна
дейност и развитие на софтуера,
съвременните технологии и разработки по конкретни изисквания и
задания на клиента. Демонстрирани
бяха примери за обработка на детайли на различните модели голямогабаритни центри.
В презентацията „Съвременни
машини и технологии за нишкова и
обемна електроерозийна обработка“
Недко Йорданов, приложен инженер в
Галика България, представи компанията GF Machining Solutions, Швейцария
като обединена марка на AGIE,
CHARMILLES и MIKRON. Разгледана
беше спецификата и конфигурацията
на видовете машини за нишкова и
обемна електроерозия, високоскоростните и високопроизводителни обработващи центри и постигнатите
нива на автоматизация. Акцент на
презентацията бе позиционирането
на различните машини в продуктовата листа на производителя в зависи-

мост от сферата и особеностите на
приложение. „Машините са проектирани за висока точност и прецизност
и клиентът получава много добро
съотношение цена/производителност за огромно разнообразие от
работа – от стандартни приложения
с адаптирани инвестиционни разходи до специфични приложения с високи изисквания“, заяви лекторът.
„Целта на събитията в ТУ-Варна
и ТУ-София бе да запознаем специалисти от машиностроителния бранш,
студенти и преподаватели с избрани новости от технологиите и машините, предлагани от фирмата в
България. Постигнахме и друг положителен резултат - осъществихме
среща между фирмите, които
търсят млади специалисти, и студентите, които търсят работа
след завършване на обучението си.
Проявеният интерес към мероприятието ни вдъхва увереност, че сме
успели да заинтересоваме присъстващите и практически да демонстрираме приложението на многосензорната измервателна машина на
OGP. Нашите гости проследиха с
внимание презентациите за голямогабаритните обработващи центри
Reiden и съвременните машини и
технологии за нишкова и ерозионна
обработка. Предвид ползотворното
протичане на семинарите, планираме и други подобни събития в бъдеще“, заявиха от Галика.
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Вайд-Бул
Вайд-Бул организира
демонстрационна обиколка
с инфомобила на Вайдмюлер
В

айд-Бул проведе демонстрационна обиколка с инфомобила Moku на
Вайдмюлер между 3 и 8 ноември т. г.
в градовете Козлодуй, София, Пловдив, Бургас и Варна. Мобилният изложбен център на Вайдмюлер бе
окомплектован с последните новости, както и с пълна гама продукти,
предлагани от немската компания.
Гостите на инфомобила Moku
имаха възможност от първа ръка да
се запознаят с технологичните решения за производството и автоматизацията. Сред изложените продукти на Вайдмюлер бяха редови клеми
и принадлежности, клеми и съединители за печатни платки, кутии и
силови куплунги, промишлена елект-
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роника, ръчни професионални инструменти, системи за маркиране, промишлен Ethernet - активни и пасивни
компоненти, интерфейси към промишлени модули.
Представена бе и новата серия
захранвания на Вайдмюлер, която се
отличава с възможности за бърза
диагностика на състоянието, с компактни размери, висока енергийна
ефективност и надеждност.
„Импулсните захранвания PROeco
се отличават с компактна конструкция, висока ефективност и лекота при обслужване. Благодарение на
термичната защита, защита от
късо съединение и претоварване вие
можете да ги използвате във всяко
приложение. Техническите решения
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на базата на PROeco се отличават
с богати защитни функции и
възможност за комбиниране както
с диодни и капацитивни модули,
така и с UPS блокове за изграждане
на резервирани захранвания“, разказаха от Вайд-Бул.
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ТУ-София откри
лаборатория, обновена
с оборудване, дарено от
Siemens България
Н

а 14 ноември т.г. официално бе
представена модернизираната с оборудване на Siemens лаборатория
"Промишлени системи за управление"
към катедра "Системи и Управление",
факултет "Автоматика" на Технически университет - София. Церемонията уважиха проф. д-р Иван Кралов,
зам. ректор на ТУ-София; проф. д.т.н.
Емил Николов, декан на факултет
"Автоматика"; проф. д-р. Емил Гарипов, ръководител катедра "Системи
и Управление"; доц. д-р. инж. Георги
Ружеков, ръководител лаборатория
"Промишлени системи за управление"
към катедра "Системи и Управление"
при факултет "Автоматика", представители на Siemens България, студенти и медии.
Интегрираното в лабораторията
оборудване е най-съвременното на
пазара в момента. То включва мощни контролери Simatic S7-1500 – CPU
1513-1 PN, цифрови и аналогови входно-изходни модули за тях, софтуер
Step7 Professional за настройка и програмиране на контролерите и софтуер WinCC Advanced за визуализация на
технологични процеси. Предоставеното оборудване е последно поколение, с висока производителност и
удобство за работа. "Контролерът
SIMATIC S7-1500 позволява бързо и
лесно инсталиране, свързване и
въвеждане в експлоатация, и предлага много нови възможности за постигане на по-висока производителност
на машини и технологични процеси.
Притежава технологии за интеграция на задвижвания с motion control,
повишена степен на сигурност, вградена система за диагностика и други нововъведения. В зависимост от
задачата за автоматизация процесорите могат да поддържат до 32
разширителни модула на основния
монтажен рак като например нови
комуникационни и технологични модули или входно-изходни модули. За
разлика от наличните системи от
гамата Simatic S7-1200 в лаборато-
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рията, с новите индустриални контролери младежите вече могат да
проектират много по-комплексни
задачи за автоматизация.
Чрез дареното оборудване част
от ноу-хауто на Siemens на практика влиза и в лабораториите, и позволява на студентите да добиват знания, адекватни на нуждите на бизнеса“, поясни Виктор Митрев, мениджър продажби в направлението
Дигитализирано производство &
Процесни индустрии и Задвижвания
на Siemens България.
Оборудването е инсталирано на 6
стенда, на които могат да работят
по двама човека. Ще бъде използвано
от студенти, дипломанти, докторанти и за целите на различни научни изследвания. По този начин на
студентите от катедра "Системи
и управление" се предоставят повече практически възможности по време на тяхното обучение. Чрез новото оборудване с марка Siemens те
могат да разработват различни приложения в областта на дискретната автоматизация с технологии от
последно поколение, които се използват и в практиката, и по този начин университетското им обучение
се доближава максимално до реалните индустриални процеси.
"От името на ректорското ръко-

водство искам да изкажа своите специални благодарности на колегите от
катедра "Системи и Управление" към
факултет "Автоматика" и към
Siemens България. Всеки ваш жест към
ТУ-София е жест на невероятно разбиране", коментира проф. д-р Иван
Кралов, зам. - ректор на ТУ-София.
"Искам да благодаря на Siemens
България, защото през годините на
съвместното ни сътрудничество те
се доказаха като основен двигател
в процеса на оборудване на лабораторията. Siemens България разбират
необходимостта от млади хора със
специализирани умения, които да
станат бъдещия технически елит на
нацията", допълни още доц. д-р инж.
Георги Ружеков.
По време на събитието беше направена и демонстрация на възможностите на новите технологии.
Дареното от Siemens България
оборудване за ТУ-София е поредно в
рамките на установеното дългогодишно партньорство между компанията и учебната институция. Освен
за ТУ-София компанията предостави
същото оборудване и за ТУ-Варна, с
което се модернизира лабораторията по Проектиране на системи за
автоматизация към катедра "Автоматизация на производството" на
университета.
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Ще продължим да разширяваме
продуктовата гама
и пазарното си присъствие
Милена Горбанова, управител на фирма Профил
по повод 20-годишния юбилей на дружеството,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Горбанова, представете накратко основната
специализация на компанията.

Фирма Профил е основана в град
Пловдив през 1994 г. и е специализирана в областта на търговията с
тръби и фасонни части за водопроводни, газопроводни, канализационни,
телекомуникационни мрежи; помпи и
помпени системи; машини и оборудване за заваряване на пластмасови
изделия; шахти; ПСОВ. Дружеството
е официален представител и дистрибутор за България на водещи европейски фирми в този бранш и работи успешно с ВиК дружества, общини, строителни организации и
търговски фирми от цялата страна.
Фирмата е сертифицирана в съответствие с изискванията на стандарта за качество ISO 9001 – 2008.
През тази година фирма Профил
чества своя 20-и юбилей. Каква
е равносметката ви за изминалите години и с кои моменти
от историята на компанията
се гордеете най-много?

През изминалите години изборът
на висококачествени продукти от
доказани производители, които се
ползват с голямо доверие на световните пазари, е бил сред най-важните
приоритети на компанията. Друже-
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ството се гордее с високото качество на обслужване на своите клиенти, бързина и точност на доставките, професионални технически консултации и големи складови наличности. Гордеем се с висококвалифицираните и опитни служители, притежаващи необходимите умения за
постигане на дългосрочен растеж и
задоволяване на постоянно нарастващите нужди и очаквания на клиентите и партньорите на дружеството. Гордеем се с нашите дългосрочни партньори и клиенти, без които дружеството нямаше да
претърпи своето развитие. Благодарим им за оказаното доверие и подкрепа!
Кои са акцентите в дейността ви към момента? В кои
браншове се реализирате найуспешно?

През последните няколко години
Профил работи усилено по налагането на пазара на нови продукти в
областта на третирането на отпадни и питейни води, както и добавянето на дозиращи помпи към гамата от продукти на дружеството. По
този начин Профил ще има още подобри възможности да отговори на
все по-големите изисквания на клиентите в строителния бранш.

ноември 2014

Каква е стратегията ви по отношение на бъдещото развитие на компанията?

Профил ще продължи да следва
стратегията си за разширяване на
гамата от продукти и пазарното си
присъствие, използвайки натрупания
опит от досегашната дейност и
своите материални активи. Ще
продължим да търсим иновативни
продукти и нови партньори, с които
да създаваме лоялни, дълготрайни и
взаимноизгодни сътрудничества. Ще
се възползваме от нови възможности и ще приемаме нови предизвикателства.
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При избора на доставчик
държим на качеството и
сроковете за изпълнение
Красен Милев, управител на ЙОВ България,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Милев, бихте ли
представили накратко историята, структурата и дейността на фирма ЙОВ България?
Групата IOW вече има своята 20годишна история в Европа, като в
различните държави са регистрирани независими търговски представителства. Българското дружество е
основано през 2003 г. в София, а през
2008 г. изгражда собствена офис и
складова база, заедно с нов, модерен
сервизен център. Това позволява диверсификацията на предлаганите
услуги и възможност за навременна
диагностика и обслужване.
В кои страни от Централна и
Източна Европа оперирате и
каква е организационната ви
структура?
Организационната ни структура
е дивизионна, с независими управленски центрове. Дейността ни се разпростира на територията на следните държави: България, Румъния,
Полша, Чехия, Германия, Литва,
Сърбия и Македония.
Кои са основните ви клиенти
в региона?
Списъкът на нашите клиенти е
широкообхватен: енергетика, строителство, корабна индустрия, минна индустрия, хранително-вкусова
промишленост, каростроене, транспортна дейност, услуги и т.н.
През тази година компанията
отбеляза 10 години успешно
присъствие на българския
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пазар. Какви са наблюденията
Ви по отношение на развитието на производството у нас
като цяло и изискванията на
клиентите през този период?
Машиностроенето е сред водещите промишлени сектори в Европа
от гледна точка на предприятия, заетост и производство. За последните години се наблюдава умерен, но
тенденциозен ръст и експорт на
машинно-инженерна екипировка
извън ЕС. България, в годините след
приемането й за член, дава шанс на
нашите фирми за една по-благоприятна перспектива за развитие, участие в проекти, достъп до фондове
и улеснени процедури за дейността
като цяло. В годините след 2009 г.
ключов момент изигра развитието
на сервизната дейност, както и
стабилните договорни отношения с
партньорите ни.
Кои са основните производители, от които доставяте
продукти и в кои области
намират приложение? Какви
са определящите ви критерии при избора на даден производител за ваш доставчик
или партньор?
Наши доставчици са западноевропейски заводи например от Италия,
Германия и Белгия. Те са лидери в
разработването на технологии, иновации и продукти за основните икономически сектори на нашите географски ширини. Основен определящ
фактор е качеството, като то се
налага да бъде съобразено с обозрими и конкурентни срокове за изпълне-

ние. Всички фирми, на които сме представител, са официално сертифицирани по стандарт за качество. Друго тяхно преимущество е вертикално-интергираното им производство
на дребни масови детайли, което
осигурява оптимизация по отношение на цената. Накрая, разбира се, не
бихме могли да пропуснем вече изградения имидж и история на компаниите.
От 3 години ЙОВ България е
оторизиран сервизен център
за региона на Dana Spicer.
Какво включват ангажиментите ви и какви конкурентни предимства ви осигурява
това?
Основно предимство е гарантираното снабдяване с оригинални резервни части, както и професионалното
ниво на подготовка на кадрите. Цялостният сервиз преминава според
изискванията и предписанията на
дивизията DANA Spicer Off-Highway. В
допълнение, разполагаме с пълна техническа информация и база, относно
продуктовата гама.
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Имаме много идеи и голямо
желание за работа,
сътрудничество и развитие
Мая Иршик, маркетинг мениджър на WAGO
Kontakttechnik България, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Иршик, каква
беше 2014 г. за WAGO Kontakttechnik? Кои бяха основните
приоритети в дейността ви?

Годината бе интересна, променлива и наистина успешна за нас, въпреки че, както за всички останали хора
в България, бе трудна и изпълнена с
предизвикателства. Въпреки това
или може би точно поради това нашият стимул за работа бе още повисок и постигнахме редица успехи
както в растежа на продажби и оборот, така и в разширяването на пазарния дял на WAGO в България. Особено горди сме от факта, че успяхме
да приобщим нови клиенти и най-вече
нови конкретно на българския пазар
ниши от бранша като например водния сектор. От тази година ВАГО
България е член на Българската асоциация по водите, с чието съдействие
направихме редица представяния и
частично дори приложения във ВиК
дружествата из цялата страна.
Приоритет в дейността ни през
изминалата година бе постигането
на стабилност в продажбите и популяризирането на марката WAGO,
особено в областта на сградната и
индустриална автоматизация. В
тази област WAGO от години е едно
от водещите имена в Европа с международно признати проекти и референции от сферата на хранителновкусовата промишленост, отпадъчни води, преработване на отпадъци,
управлението на сгради – търговски
и бизнес обекти, като конкретно се
занимаваме с проекти и приложения
в сферата на управлението разхода
на електричество и спестяването
на ресурси, в това число управлението на осветление, отопление и др.

клема за измерване на мощността,
която се използва за запис и обработка на всички променливи на ел. мрежата, като по този начин потребителят получава прозрачност по отношение консумацията на енергия и
може да извърши цялостен анализ на
мрежата; WAGO 750-829 – нашия нов
BACnet MS/TP контролер; редица
нови продукти в областта на LED
технологията и SMD монтажа (например новите серии 2060 и 2061) и
други.
Как премина серията от обучителни семинари в страната?

Фокусирането ни върху проекти и
приложения в областта на автоматизацията доведе спонтанно и до
идеята за надграждане на отношенията ни с нашите клиенти и партньори чрез съответните обучения за
работа с WAGO I/O System и нашия
софтуер за програмиране CodeSys.
Целта ни бе да приобщим клиентите си към семейството на WAGO,
като им дадем възможности за разпознаване потенциала на нашите
продукти за автоматизация и за
автономна употреба, и приложение
на продуктите според съответния
проект. Обученията се проведоха в
София и в редица други градове на
страната – Пловдив, Варна, Стара
Загора и бяха посрещнати с огромен
интерес от нашата аудитория. Дори
се наложи да повторим обучения
като например тези във Варна и
Пловдив. За нас бе удоволствие да
се срещнем и обменим опит с редица млади и мотивирани специалисти
не само от нашия най-тесен бранш,
но и от много "съседни" сфери на дейност.

Какви нови продукти представихте през тази година?

С оглед на постигнатите резултати какви са плановете ви
за следващата година?

В тази сфера усилията ни бяха
концентрирани в представяне на
продукти за автоматизация: нашия
универсален интелигентен контролер PFC200; WAGO входно-изходни
модули 750 XTR с работа в температурен диапазон от -40 до +70 оC;
WAGO PLC 750-872 за телеуправление; WAGO I/O-System 750 трифазна

Да продължим все така мотивирано и амбициозно да се борим с предизвикателствата, които българският пазар ще ни поднесе. Имаме много идеи и голямо желание за работа,
сътрудничество и развитие. Планираме усилено да продължим и задълбочим дейността си в сферата на
водите и екологията. Планираме при-
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общаване на нови и интересни за нас
сектори като например пътищата.
Продължаваме работа в сферата на
електричеството и на възобновяемите източници на енергия. Имаме
желание да задълбочим присъствието си не само в сградната автоматизация, но и в промишления сектор.
Ще предствим и много нови продукти не само за автоматизация, но и
за ел. връзки и сградно оборудване.
Например новата инсталационна
клема от серия 221, която се посрещна в средата на тази година с огромен интерес в Централна Европа и
се очертава като един от нашите
най-големи бестселъри до момента.
Имаме също така редица нови разработки в сериите Jumpflex и TopJob
(клеми за шинен монтаж). Освен
това планираме да продължим и надградим серията обучения из страната, като за целта ще увеличим значително нашия екип със специалисти
по автоматизация, които да предложат адекватна и своевременна подкрепа на всички клиенти и техните
проекти.
И накрая бих желала да благодаря
на екипа на ВАГО България и на всички клиенти, партньори, приятели и
симпатизанти на WAGO за усилията
и подкрепата през изминалата година и да пожелая здраве, мир, вяра,
лични и професионални успехи през
идната 2015 г., както и весели празници и много радост през оставащата 2014 г.
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ETI засилва позициите
си на местния пазар
Евгени Станчев, представител за България на ETI
Elektroelement Словения, пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Станчев, отскоро заемате
длъжността представител за
България в ЕТИ Електроелемент. Разкажете ни накратко
за себе си и за дейността на
компанията на българския пазар към момента.

Аз съм част от екипа на словенския производител от февруари
2013 г., а длъжността представител за България заемам от началото на м. май т.г. Компанията е на
българския пазар повече от 7 години и през този период е претърпяла
редица градивни трансформации по
отношение на обслужването на своите клиенти.
Към настоящия момент ЕТИ е с
чисто представителни функции,
като търговската част и стокооборотът се пренасочват към нашите
дистрибутори Ритбул, Интеркомплекс, Електрис и Електроелемент.
Пазарът в България е разделен на
основни продуктови групи, като една
част от нашите партньори отговарят за модулната апаратура, други
са насочени предимно към продукти
от стопяемата гама на ЕТИ и участват по търгове към електроразпределителните дружества.
Как оценявате позицията на
ЕТИ Словения на местния пазар?

Позициите на ЕТИ Словения се
засилват с всеки изминал ден. От
стъпването й на местния пазар през
2006 г. компанията е насочила усилията си към разработване на пазара на стопяеми предпазители за ниско и средно напрежение. Благодарение на своите партньори, е изградила стабилни взаимоотношения с
всички електроразпределителни дружества и е затвърдила позицията си
на лидер в производството на керамични предпазители и в България.
През изминалите две години, заедно с новите ни партньори, работим
активно в популяризирането и на
останалите продукти от портфолиото на компанията. Благодарение на
срещи, презентации и събития из
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цялата страна, марката вече е разпознаваема не само сред инженеринговите компании, производителите
на електротабла и инсталаторите,
но и сред крайните потребители.
Истината е, че потенциалните
клиенти имат положително отношение към продуктите, които предлагаме, а тези, които започнаха да
работят с нас, остават доволни от
качеството им. Продуктите ни са
перфектното съчетание на добро
качество и разумна цена.
За да улесним своите клиенти по
отношение на доставките, изградихме стабилни взаимоотношения с
нови партньори в Южна България,
които поддържат складови наличности. В момента преговаряме с фирми в района на Северна България.
Крайната ни цел е да имаме партньори във всеки един областен град.
Какви според вас са водещите
тенденции на пазара? Наблюдава ли се промяна в клиентите
в посока качество пред цена?

Поради нестабилното състояние
на пазара, цената, за съжаление,
продължава да е решаваща. Както
знаете, основната част от проектите, които се реализират към момента, се осъществяват по европейски
програми. В тези процедури основно
изискване е най-ниската цена, която
често пъти се постига с компромис
в качеството.
Наблюдава се обаче и тенденцията все повече хора да предпочетат
качествения продукт пред ниската
цена, тъй като първоначална инвестиция в електроинсталацията на
един обект е предпоставка за спестяване на разходи за поддръжката
му в бъдеще и е гаранция за сигурност.
Разкажете за някои актуални
проекти, реализирани с Ваши
продукти.

През тази година взехме участие
в доста емблематични проекти –
ГПП Капитан Андреево, жилищни
сгради, няколко супермаркета от
веригата Билла, реконструкция на

Женски пазар - София и др. Имаме участие и в изграждането и реконструкцията на няколко фотоволтаични
парка в България и в съседни страни.
Кои продукти с марката ETI са
най-популярни на българския
пазар?

Хитовите ни продукти са в гамата на автоматичните прекъсвачи,
дефектнотокови защити, модулни и
моторни контактори, напреженови
релета и други. Те са най-масови и
търсени както от инсталатори,
така и крайни потребители.
Към настоящия момент предлагаме доста добри решения по отношение на компенсацията на реактивна
енергия, което все повече набира
популярност в България. Предлагаме
и пълна гама от продукти за производството на комплексни кондензаторни устройства: батерии, капацитивни контактори, регулатори.
Друг акцент в продуктовата гама е
защитата за фотоволтаични централи.
Какви са основните цели, които си поставяте в краткосрочен план?

Основната цел на марката ETI е
да предложи на своите клиенти найдобрия продукт на разумна цена, в
кратки срокове. Да стане еквивалент за качество и сигурност на
българския пазар.
В краткосрочен план планираме
още презентации и събития в различни региони на страната. С тях целим да разширим кръга от познания
на нашите клиенти относно продуктовата гама на ETI, да ги запознаем
с новите продукти и най-актуалните технически решения.
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Стремим се да показваме
добрите примери от бранша
инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската
минно-геоложка камара, пред сп. Инженеринг ревю
Инж. Андреев, кои са най-сериозните предизвикателства
пред минната индустрия към
момента?

Първото най-сериозно предизвикателство пред сектора е приемането на Националната стратегия за
развитие на отрасъла, подготвена
от Министерство на икономиката.
Следва приемането на всички необходими законодателни промени, които са начертани от Стратегията.
Една от най-важните е решаването
на проблема със земеползването, за
да могат добивните компании, подписвайки концесионен договор, да
започнат реално работа. Стратегията ще даде възможност да се изчистят всички конфликти между Закона за подземните богатства и редица други закони.
Друго предизвикателство, пред
което браншът е изправен, е промяната в нагласите на обществото.
Към момента се инвестира много
сериозно както в развитието на
човешкия капитал, така и в обучение,
безопасност, в развитие на минните общности. Една от целите ни
като браншова организация е да покажем добрите практики и постижения в компаниите. Това е и една от
причините да създадем доброволния
браншови стандарт за устойчиво
развитие.
Как би могло да бъде стимулирано потреблението на суровини от вътрешния пазар?

Стимулиране на вътрешното потребление може да стане единстве-
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но с намеса на държавата. Трябва да
има политическа воля и стратегия
за развитие на свързаните индустрии в България, ползващи суровини
от минния сектор. Ако липсва
насърчаване на тези индустрии, които се намират по-високо във веригата на стойността, няма как да мислим изобщо за подобряване на цялостната икономика на страната, защото това би било възможно само с
производство на стоки, продукти и
услуги с висока добавена стойност,
които са местно производство. По
този начин може да говорим и за
повишаване на вътрешното потребление и за подобряване на съотношението местни към вносни продукти,
което в момента е около 15 към 80%
в полза на вносните стоки. Другият
момент е да се превъзмогне кризата в строителството, където се
ползват инертни и скално-облицовъчни материали.
В каква посока виждате бъдещото развитие на минната
индустрия в България?

През последните години Европа
дава сигнали за реиндустриализация
на икономиката си, което създава
сериозни предпоставки за развитие
на базовата промишленост. Минерално-суровинният отрасъл е основа
за всички други индустрии и смятаме, че в най-близко бъдеще и България ще се насочи към разгръщане на
неизползвания потенциал на минералните суровини, които на практика в
страната са неизчерпаеми. БМГК е
предприела множество инициативи,
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които насърчават компаниите, действащи в момента, да подобрят
своите технологични линии, отношението си към околната среда и човешкия ресурс, така че да са конкурентоспособни и устойчиви с оглед
на бъдещите предизвикателства.
Погрешно е схващането, че икономическият и екологичният аспект
от развитието на минната дейност
си противоречат. Факт е, че през
годините добивът на ресурси, е нанесъл редица щети, но не е коректно
миналото да се използва, за да се
заклеймява настоящето или бъдещето. Неслучайно по инициатива на
самите минни компании се развиват
и приемат редица правила и стандарти по отношение на внедряваните
технологии, оборудване, депониране
на отпадък от производствените
процеси, условия на труд и безопасност.
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Млекопреработвателна
промишленост в
България
С

писанието на българската индустрия - Инженеринг ревю, подготвя технологичен преглед, посветен
на оборудването за млекопреработвателната промишленост. В настоящия брой представяме кратък
секторен обзор, който да въведе темата пред читателите. В следващия брой 9 на Инженеринг ревю ще
бъде публикуван и самият преглед, който ще включва
представяния на някои от най-изявените компании
на нашия пазар, предлагащи оборудване с приложение
в млекопреработвателната промишленост. В технологичното ревю фирмите ще презентират свои продукти и решения, основните им предимства и найновите и актуални технологични тенденции в областта.

Млекопреработвателната индустрия е водещ
отрасъл в българската лека промишленост. Той обхваща добива на суровина, нейната преработка и
предлагане и обединява производства, осигуряващи
продукти за масово потребление. Млекопреработвателните предприятия използват като суровина
различни видове млека, като най-широка употреба
има кравето мляко. По данни на Българската стопанска камара (БСК), нараства процентът на овчето, козето и биволското мляко, което е предпоставка за по-разнообразно предлагане на пазара.
Този факт представлява добра възможност за сектора да предложи различна продукция с конкретни
качества, чието производство пък обуславя необходимостта от ново и специфично технологично
оборудване.
В подкрепа на тази тенденция според официалните данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за 2013 г. в сектора се наблюдава ръст
по отношение на производството на кашкавали и пушени сирена, а компаниите от сектора продължават да разнообразяват асортимента си.

Технологии и оборудване
Жизненият цикъл на продуктите на млекопреработвателната промишленост е тясно свързан с използваните технологии и оборудване за добив, транспорт, съхранение, млекопреработка и др. "Подобно
на решенията, използвани в други клонове на хранително-вкусовата промишленост, и тук съществуват строги хигиенни изисквания към машините,
съоръженията, инвентара и технологичния процес.
Повърхностите на оборудването, които влизат в
контакт с млякото (съдове, прибори, контейнери,
танкове и т.н., предназначени за доене, събиране и
транспортиране на млякото), трябва да могат лесно да бъдат почиствани и поддържани в добро състояние. Това налага използването на гладки, лесни за
измиване и нетоксични материали. Производството
изисква още съответната хладилна база, специализиран транспорт за готовата продукция, ефективна дезинфекция на апаратурата и съоръженията,
редовно провеждане на лабораторен контрол. Изискванията към млекокомбинатите включват да са
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налице съвременно оборудване за производство и
опаковка на млечните продукти и съоръжения за
пречистване на отпадните води”, заявяват от БСК.

Инвестиции в качество и
ефективност
"Предприятията от млекопреработвателната
промишленост у нас са оборудвани и отговарят на
всички изисквания на ЕС по отношение на преработката на изходната суровина. Въвеждат се системи
за управление на качеството, базирани на утвърдени
национални и международни стандарти. Браншът
постоянно инвестира в модерни и отговарящи на
европейските изисквания и норми млекопреработвателни предприятия, модерно оборудване, автоматизирани и компютъризирани технологии", категорични са те.
Високи цели се поставят и по отношение на енергийната ефективност на съоръженията в синхрон с
международните и национални програми за намаляване на енергоемкостта на индустрията. Енергийното потребление на производствените мощности,
с които са оборудвани съвременните млекопреработвателни предприятия в България, е сравнително
ниско. Това се дължи на енергийно ефективните технологии и оборудване, внедрени в предприятията. По
данни на Българската стопанска камара, по-голямата част от техниката, използвана за млекопреработка, е произведена след 2000 г.

Възможности за бизнеса
"Собствениците на водещите млекопреработвателни предприятия в България са осъзнали необходимостта от това да разполагат с висококвалифицирани кадри, особено когато постоянните инвестиции във все по-модерни технологии са критичен
фактор за успех. Нуждата от квалифицирана работна сила повече от всякога налага засилване на връзките между бизнеса, науката и образователната система, целенасочено обучение и повишаване на квалификацията на служителите с цел увеличаване на
обема и качеството на производствения процес и
постигане на по-висока добавена стойност", уверени са от Асоциацията на млекопреработвателите
в България.
Себестойността на произвежданите от бранша
продукти допълнително се намалява от все по-масово въвежданите системи за автоматизация, мониторинг и контрол на процесите и системи за цялостен
мениджмънт на млекопреработката. Такива решения
цялостно оптимизират бизнеса на млекопреработвателите и предлагат възможности за интегрирано
управление, повишават качеството и обема на продукцията, спомагат за нейната проследимост, улесняват комуникацията с отговорните институции,
партньорите и доставчиците.
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Продукти
и доставчици за
винопроизводството
В продължение на темата, посветена на производството на вино у нас, която стартирахме в миналия брой
на Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, ви представяме водещи производители и доставчици на решения за сектора, които разказват за своите най-актуални оферти и технически предложения.

Вакуумната техника и
технологии навлизат все
повече във
винопроизводството
Адара Инженеринг предлага широка гама санитарно-хигиенни продукти на Grundfos - Hilge, които са подходящи за винопроизводството. Все
по-високите изисквания на пазара
налагат винопроизводителите да
заложат в своите инсталации и поскъпи съоръжения от този клас,
отговарящи на всички европейски и
световни сертификати. Съществуват технологии, в които има необходимост от използване на помпи и
системи за дозиране на готовия
продукт или на добавки към него. За
целта се използват високотехнологични и енергийноефективни дозиращи помпи от ново поколение SMART
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DIGITAL на световния производител
на помпи и помпено оборудване
Grundfos. Дозиращите помпи SMART
DIGITAL предлагат най-съвременна
технология на задвижване, изключително улеснен контролер за настройка и интелигентна система
FlowControl. SMART DIGITAL дават
възможност за работа дори при газоотделящи и високовискозни флуиди, тъй като помпата винаги работи с пълен обем на хода на засмукване. Тези свойства осигуряват извънредно прецизни, надеждни и икономични процеси, съчетани с найдоброто възможно съотношение
цена-характеристики. Посредством
тях се реализира икономия на използваните за третиране химикали в
размер до 25%, както и до 30% икономия на енергия. Благодарение на оп-

тимизирания принцип на действие,
периодите на обслужване са два
пъти по-големи в сравнение със
стандартните дозиращи помпи.
Във винопроизводството, производството на пиво и спирт все
повече навлиза използването на вакуумната техника и технологии.
Като официален представител на
един от световните лидери на вакуум-помпи - немската фирма Busch,
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Адара Инженеринг представя новите възможности на
различните конструкции. Те позволяват вакуум-помпите и системите с воден пръстен от сериите Dolphin
да достигат пределен вакуум от 10 mbar и да работят
с минимален разход на вода. Новата серия двустъпални
маслени вакуум-помпи модел Zebra позволяват да се
доближим още повече до абсолютния вакуум.
В последните години промишлеността в България се
опитва да догонва конкуренцията на пазарите от Европейския съюз, покривайки стандартите по отношение
на санитарно-хигиенните изисквания. Именно прилагането им ще повиши доверието в българските стоки и ще
докаже, че българските фирми могат да бъдат добър
партньор и са конкурентоспособни както на вътрешния,
така и на външния пазар. Адара Инженеринг следи всички
тенденции в областта и поддържа широка продуктова
гама с широк спектър от продукти, които могат да помогнат за нуждите на развиващите се сектори.
Христо Атанасов, АДАРА Инженеринг

Помпеното оборудване хигиенно
изпълнение на Вердер гарантира
безопасно изпомпване на суровини и
готова продукция
През последните години все още има доста случаи за
контаминиране на хранителните продукти с опасни за
живота микроорганизми в производствените цехове на
хранително-вкусовия сектор, които са предизвикани от
дизайн, несъобразен с хигиенните изисквания към оборудването или съоръженията. Недостатъците, като
присъствието на мъртви зони, лошото качество на
заварки, пукнатини в повърхности и т.н., могат да предизвикат кръстосани замърсявания със сериозно въздействие върху безопасността на продуктите от хранително-вкусовата промишленост.

Вердер предлага иновативни решения за преработвателните предприятия от различни сектори на ХВП (хранителни продукти, напитки), внедрявайки принципите
на хигиеничен дизайн заедно с грижливо придвижване на
чувствителни течности, използвани в най-различни производствени хигиенни процеси.
За приложения в областта на винопроизводството
имаме разработена специализирана серия помпи, изградени от материал, подходящ за транспортиране на
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течности в хранително-вкусовата промишленост. А
също така предлагаме помпи за различни дозиращи процеси на химикали, използвани във винопроизводството.
Предлаганата от нас гама помпи (двойно-диафрагмени задвижвани със сгъстен въздух, бутални, шлаухови,
шнекови, центробежни) може да се справи с най-разнообразни среди като мляко и млечни продукти, напитки,
вискозни пасти, конфитюри, желета, гелове, сиропи, при
което се гарантира тяхното безопасно изпомпване.
Цялата гама е лесна за ръчно почистване или с помощта на CIP или SIP процеси.
Марин Мереуца, Координатор вътрешни продажби
за България и Румъния, Вердер

Азот генераторите са най-актуалната
технология във винопроизводството
Безспорно, основен фактор за запазването и повишаването на качеството на произвежданите в България
вина е внедряването на нови технологии. Петте основни продукта от портфолиото на Евромаркет Компресорс намират широко приложение във винопроизводствената индустрия – винтови компресори, дизел генератори, чилъри, водоохладителни кули и азот генератори. Голяма част от винопроизводителите в България са
наши клиенти и използват оборудване от Евромаркет
Компресорс. Някои от клиентите ни ползват отделни
продукти, а други са внедрили цели инсталации от продуктовата ни гама. Една от последните тенденции на
българския пазар и сред производителите на вино е увеличената употреба на азот генераторите на място в
производствения процес.

Използването на газообразен азот е от решаващо
значение в множество процеси на производството на
вино, включително бутилиране, пренасяне и съхранение.
Азотът измества въздуха от бутилките и предпазва
повърхността на виното от взаимодействие с кислорода, а това предотвратява окислителните процеси,
растежа на бактерии и други микроби, като запазва отличните вкусови и ароматни качества на виното.
Азотът се използва също за изчистване на въздуха от
тръби и маркучи преди бутилиране. Една от първите
компании, внедрила инсталация за производство на
азот, доставена от Евромаркет Компресорс, е "Винпром
Карнобат". Президентът на компанията Миню Стайков
заявява в интервю за в. Монитор: "Само върховите
технологии могат да гарантират перфектно качество,
запазване на характеристиките на виното за дълго
време при зреенето в бутилка. То е най-ценното."
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Последната иновация при азот генераторите е на
немската компания Inmatec - технологията PAN (Power
As Needed - енергия толкова, колкото е необходимо). Тази
технология дава възможност на потребителите да пестят енергия при производството на компресиран
въздух, който после се подава към азот генераторите.
В началото PAN технологията се използва за измерване
на действителната консумация на азот, като в резултат, на базата на тези стойности, генераторите произвеждат азот според моментната необходимост. По
този начин значително се спестява компресиран въздух.
Това позволява спестяване от разходите за ел. енергия
до 80%. Азот генераторите с марка Inmatec осигуряват чистота на азота до 99,9999%, а PN-PAN и PNOntouch сериите са оборудвани с Touch Screen контролен панел, входяща и изходяща филтрация.
Доказано е, че при винопроизводителите инсталирането на азот генератори отчита възвръщаемост на
инвестицията от 9 до 12 месеца, а експлоатационният
им живот е над 20 години. Инсталацията е създадена
да работи 24 часа от денонощието, 7 дни в седмицата.
Азот генераторите намират все по-широко одобрение от водещите български винопроизводители, защото са доказано по-евтина, по-сигурна и по-ефективна
технология, която ги снабдява с инертния газ.
инж. Татяна Бечева, изпълнителен директор на
Евромаркет Компресорс АД

Предлагаме надеждни решенията за
винопроизводството
Фирма Ехнатон, като партньор на водещите световни производители Mitsubishi Electric (индустриална автоматизация) и Cognex (машинно зрение), предлага широк
спектър продукти и решения, приложими във винопроизводството.
Като лидер в областта на индустриалната автоматизация Mitsubishi Electric предлага решения за всеки
технологичен процес при производството на вино.
От постъпването на суровините и материалите,
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съхраняването и придвижването им, където технологиите на Mitsubishi, заложени в честотните управления,
водят до енергийна ефективност, плавно безударно
транспортиране на компонентите, прецизен контрол
на скоростта, необходим при транспорт, позициониране и дозиране, през надеждно, високотехнологично и икономически ефективно управление на процесите при производство, дозиране, бутилиране, етикетиране, кашониране и фолиране, управление на складови стопанства,
до информационно обезпечаване на целия процес.
Mitsubishi Electric предлага висококачествени, надеждни,
лесни за ползване иновационни решения в областта на
програмируемите контролери и честотните управления. Безспорни, доказани в годините като характеристики и функционалност са сервозадвижвания, включващи широка гама ротационни, линейни и DDM мотори,
сервоусилватели и специализирани Motion контролери.
Традициите в областта на задвижването намират
проявление и в широката гама прецизни роботи. Наскоро Mitsubishi анонсира най-новия си SCARА робот за
монтаж на таван Melfa RH-1FHR5515. С изключителни
параметри за скорост и повторяемост тези роботи
са адресирани предимно към хранително-вкусовата промишленост за Pick & Place приложения, сортиране, запъ-
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лване/комплектоване на опаковки и др.
Наред с конвенционалните решения в областта на
индустриалната автоматизация, към винопроизводството ние се обръщаме с решения за гарантиране на
качеството, вида, безопасността на произведения продукт, чрез решенията за машинно зрение. Като партньори на световния лидер в тази област – Cognex, ние
предлагаме пълната гама продукти за визуална инспекция и идентификация в индустрията.
Решения за винопроизводството можем да предложим на база нискостойностните сензори за визуална
инспекция фамилия Checker, когато става дума за контрол на наличие, ориентация, цвят, цялост на форма, ниво,
етикет, маркировка, опаковка, позиция. При по-предизвикателни и комплексни задачи за инспекция решенията
са на база системи за визуална инспекция InSight. Широката продуктова гама включва 4 фамилии всичко в една
камера, с модификации по отношение на резолюция (от
стандартна VGA дo 5 Mpix), бързодействие (от 1/4
базова скорост до 20х), алгоритми и инструменти за
инспекция. В системите на Cognex работят най-добрите в момента в индустрията алгоритми за 1D (патентована технология 1DMax+ с Hotbars), 2D (IDMax+) четене на кодове, най-надеждния OCR Max + алгоритъм за
четене на буквено-цифрови маркировки. Изключително
функционални и лесни за работа са специализираните
инструменти за анализ на дефекти по повърхнини, контури, маркировки и др.
Водещи в индустрията са и решенията за идентифи-
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кация и проследимост на база четците на индустриални кодове. Cognex е с ненадминати показатели за достоверност и възможност за четене на всички използвани в индустрията 1D, 2D и буквено-цифрови кодове
независимо от повърхността, на която са маркирани, и
качеството им, тяхното верифициране и широките им
комуникационни възможности. Гамата включва четци
за фиксиран монтаж и ръчни, с оптика, с фиксирани фокусни разстояния или с течна леща и автоматичен
фокус, със серийна, Bluetooth и Ethernet комуникации. Продуктите на Cognex са интелигентни самостоятелни
„всичко в едни корпус“ устройства, поддържат всички
индустриални и IT протоколи, което ги прави лесни за
интегриране към всяка платформа. Предлагат се в
стандартно изпълнение IP67, като има варианти и IP69,
специално разработени за ХВП.
Илиана Айвазова, ръководител направление
Mitsubishi Electric в Ехнатон

Фотоелектричните сензори O6 WetLine
намират приложение в производството
на вино
Фирма ифм електроник представя малки по размери,
но с висока производителност фотоклетки за хранително-вкусовата промишленост. Монтажът е стандартизиран с разстояние между отворите на всички сензори
от серията 25,4 mm. Корпусът е от неръждаема стомана с клас на защита IP 68 / IP 69K. Сензорите от гамата
O6 WetLine се настройват лесно чрез потенциометър.
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Дифузно-рефлекторните сензори се отличават с надеждно потискане на задния фон, дори и в случай на силно
отразяващи задни фонове. Цветът и отразителната
способност на обекта нямат влияние върху засичането
му. Сензорите от продуктовата линия се предлагат и
като система от бариерен или ретро-рефлекторен тип.
Отличават се с най-добри оптични характеристики в
своя клас. Специалната функция - автоматична компенсация на чувствителността, осигурява надеждна работа
дори в случай на пара, прах или силно отразяващи среди.
Потенциометрите са с двойно уплътнение, както и предната повърхност, което позволява почистване без остатък. Индикаторните диоди са с особено добър контраст, а предната повърхност е с покритие, изработено от устойчива, нечуплива пластмаса.
Владислав Раев, инженер продажби,
ифм електроник

Редукторите на Varvel и Brevini са
подходящи както за стандартни, така и
нестандартни приложения
Част от продуктите, които предлагаме, намират
приложение в сферата на винопроизводството.
Това най-общо са мотор-редуктори от гамата на ита-
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лианските ни партньори Varvel и Brevini
Riduttori. Te са производители с над 60годишна история в
изработката на редуктори - определено защитават позициите на световните пазари с високото качество на продуктите си. Varvel е
една от малкото
останали компании
в бранша, която не
е изнесла производството си извън
Италия. Цилиндричните и конусно-цилиндричните редуктори от сериите
RD/RV/RN/RO са широко приложими при винопроизводството. Не по-малко използвани са и планетарните
редуктори на фирма Brevini. Съосни или на 90°, те достигат въртящ момент до 2 500 000 Nm и предавателни отношения от 1:3 до 1:8000.
Големите складови наличности спомагат да се реагира моментално. Бързината, качеството на продуктите и наборът от ноу-хау, което предлага фирмата, допринася да бъдем актуални както при първоначално вграждане, така и при нужда от резервна част. С помощта
на софтуерите на двете компании, клиентите могат
бързо да получат и 3D изображение на желания от тях
продукт. С редукторите на Varvel и Brevini успяваме да
обслужваме както стандартни, така и нестандартни
проекти – за това спомага голямата гама от предавателни числа и входящи мощности.
инж. Стоян Русев,
специалист задвижващи системи,
ЙОВ България ООД
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Течните хроматографи на Agilent
Technologies определят лесно киселините
и захарите на виното
Т.Е.А.М. ООД, като
официален представител
на
Agilent
Technologies за територията на България, предлага широка гама от
аналитични апарати
като UV-Vis спектрофотометри, газови, течни хроматографи и други, които могат да намерят приложение във
винопроизводството.
Заедно с апаратурата,
ние предлагаме изключително богат набор от
колони за газова и течна хроматография, консумативи, както и висококомпетентна поддръжка.
Най-интересното ни
приложение, свързано с
анализа на вино, е т.
нар. снемане на отпечатъка на виното. Бла-
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годарение на прочутите със своята надеждност течни
хроматографи на Agilent Technologies, комбинирани с
новите високотехнологични колони Agilent Hi-Plex и чувствителния Refractive Index детектор, бързо и лесно могат да бъдат определени най-важните за качеството
на виното киселини и захари. Според типа си всяко вино
има характерни количества винена, ябълчена, млечна и
други киселини, както и фруктоза и глюкоза, комбинацията от които определя вкусовите му качества. Предлаганата от нас аналитична конфигурация позволява количественото определяне на някои от изброените вещества, които досега са били невъзможни за определяне поради близки времена на задържане. В допълнение,
независимо дали става дума за бяло, червено, розе или
десертно вино, не е нужна трудоемка пробоподготовка
– подавате пробата на апарата и след 30-40 минути
имате готов резултат. Точността на резултатите е
гарантирана, благодарение на доказаната надеждност
на хроматографите на Agilent Technologies.
Красимир Ставрев,
управител на Т.Е.А.М. ООД

Ултима Инокс е специализирана в
производството на енологични
материали
През последните няколко години флотацията (флотационният процес) като начин на филтрация и избистряне се разпространи до голяма степен и във винопроизводството, превръщайки се в основен процес за
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подобряване качеството на финалния продукт (виното).
Фирма Ултима Инокс е ориентирана във вноса и дистрибуцията на българския пазар на материали, машини и съоръжения за винарската промишленост. Тя успешно предлага и цялата продуктова гама на водещия
италиански производител на филтриращи, бистрещи
и охлаждащи системи Meccanica Spadoni.
Флотационните системи са част от нейната продуктова гама. Тези системи са разработени и проектирани в съответствие с най-модерните технологии в
наши дни, респективно, окомплектовани със серия от
самостоятелно управляващи се автоматични устройства.
Към тях е възможно да се осигурят и допълнителни
опции като: изолиран резервоар с подгряване за желатин, помпи, термостат за регулиране на температурата, предупреждаваща аларма за липса на желатин, бентонит и др.
Все повече български винопроизводители използват
флотацията, която позволява много бързо избистряне на мъстта и соковете, преди те да бъдат подложени на ферментация или концентрационни процеси.
Поради факта, че в случая се избягва използването на
бистрещи агенти, това до голяма степен обуславя
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запазването на плътността, интензитета на ароматите и цвета.
Фирма Ултима Инокс, официален представител на
италианската компания Лафуд, е специализирана в производството на енологични материали, най-иновативните сред които е гума арабика - ARABIMAX GOLD. Характеризира се с високо качество и използването й е
предпоставка за изключителни резултати.
Арабската гума е натурален, нетоксичен продукт,
което обуславя широкото му приложение във винарската промишленост. Този продукт се използва за обработка при завършване на колоидната стабилност на
вината. Тя възстановява първоначалната защита, елиминирана при ферментация и избистряне. ARABIMAX
GOLD се състои от полизахаридни вериги с високо молекулно тегло и по-ниска степен на хидролиза. Хидрофилните и хидрофобни фракции са разпределени по такъв
начин, че да се максимизира ефективността на този
защитен колоид.
ARABIMAX GOLD е особено ефективна в стабилизирането преди бутилиране, като защитава цвета, придавайки му заобленост и сладост. Предпочитан продукт от консуматорите с изискан вкус, тъй като успешно ограничава рисковете от желязно помътняване
на вината. Съдържанията на желязо са лимитирани и
по този начин се спестява деметализиращо третиране. ARABIMAX GOLD гарантира подобряване на органолептичните характеристики за обем на виното, придава повече заобленост, мекота и хармония на вината, респективно бели, розови или червени. При червените вина усещането за тръпчивост, което се дължи
на най-грубите танини, се смекчава поради особеността на колоидната структура. ARABIMAX GOLD е разтвор, който се предлага в две разновидности, с различна концентрация - съответно 21% и 30%.
Христо Видев,
управител на Ултима Инокс

Микрофилтрацията на Koch Membrane
Systems увеличава добива на краен
продукт с до 5%
Сред основните предизвикателства във винопроизводството са оперативните разходи и загубите на продукция, свързани с утайката и филтрацията на сурови-
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на. Традиционните методи предлагат многоетапни решения, а именно сложна комбинация от технологии,
които поставят редица финансови, екологични и законови утежнения за производствения процес и водят до
загуби на годна продукция, завишени разходи за енергия
и консумативи.
През 80-те години на миналия век Koch Membrane
Systems въвежда технологията с мембрани тип кухи
влакна, специално разработена за нуждите на винопроизводството. Така наречената Crossflow Microfiltration
(CMF) модулна система комбинира голяма част от познатите класически методи за обработка на вино в едностъпкови компактни модули, които намаляват оперативните разходи и подобряват органолептичните и
естетическите качества на крайния продукт. CMF намалява загубите на отпаден концентрат до 70% и увеличава добива на краен продукт с до 5%.
Принципът на работа на системите с мембрани
WINEFILTER™ е аналогичен на останалите мембранни
технологии – суровината протича през мембранните
модули под налягане и се разделя на ретентат и пермеат, който процес постига ефекта на студена стерилизация. Мембранната микрофилтрация във винопроизводството най-често се използва за премахване на твърди
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неразтворени вещества и мътност, като в същото
време позволява преминаването на компонентите на
цвета, етанола, вкуса и аромата на виното.
Системите за микрофилтрация могат да бъдат ръчни
или напълно автоматични, имат нисък разход на енергия и на практика елиминират нуждата от постоянно
наблюдение, обслужване и смяна на консумативи, като
същевременно значително намаляват времетраенето
на същинската филтрация и увеличават рандемана от
продукцията. При правилна експлоатация мембранните
модули имат дълъг живот от над 10 години. Системите поддържат поток от 20 – 378 л/мин. всяка и позволяват поетапно спиране на всеки отделен мембранен
корпус, така че да се подсигури непрекъснат производствен процес при нужда от профилактика или подмяна
на компоненти по системата. Цикълът на работа има
дълга непрекъсната продължителност (до 100 часа), а
системите са пригодени за обработка на розе, бяло и
червено вино, което допълнително оптимизира първоначалното капиталовложение.
Микрофилтрационните инсталации на Koch
Membrane Systems са качени на мобилна рама, което
позволява една и съща инсталация да се мести и използва последователно в различни етапи от технологичния процес – първоначално филтруване, избистряне,
студена стерилизация, преди бутилиране и т. н. Това
ги прави особено подходящи за микро, малки, средни и
бутикови винарни, където не достигат квалифицирана работна ръка, технологично време и средства за
периодична подмяна на консумативи, които са трудоемки и скъпи процеси. Инсталациите могат да бъдат
оборудвани с различен тип мембрани, подходящи за производството на високоалкохолни напитки, оцети, плодови напитки и бира, като предимствата и функциите на системите остават валидни за всеки конкретен случай.
Марта Алексиева, офис мениджър,
Флунемерг ЕООД

43

във фокус
Комбинираният
апарат модел DE 2000
позволява определяне
на показателите
алкохол и летливи
киселини
във виното
Фирма Химмари е официален
представител за България на световно известната френска фирма
Лаборатории Дюжарден Салерон,
известна на винопроизводителите
със специализирана лабораторна
апаратура като: класически и електронни ебулиометри, апарати за
дестилация за определяне съдържанието на алкохол и летливи киселини, системи за определяне
съдържанието на общ и свободен
серен диоксид, автоматични титратори за определяне съдържанието на титруеми киселини и pH, афрометри и други.
Най-продаваният и харесван от
нашите клиенти продукт е Автоматичният дестилатор екстрактор модел DE 2000, позволяващ
определяне на показателите алко-

хол и летливи киселини във виното.
Апаратът работи успешно в
следните фирми: ЛВК Винпром Търговище, Винекс Преслав – 4 броя, Винзавод Асеновград, ВИ Калугерово, ВИ
Едуардо Миролио – Еленово, ВИ Мидалидаре Естейт – Могилово, Винивел – Ивайловград, Винпром Дионисий - Попово, Съндайл Уайнъри – Ямбол, Домейн Бойар – Шумен.
Сега особено актуални са и спиртомерите с индивидуален сертификат съгласно изискванията на наредба № 3 на Агенция Митници. Те
притежават индивидуален COFRAC
сертификат за точност. Предлагат се в различни диапазони на измерване при 20 С през 10 об% алкохолно съдържание и точност 0,1%.
Притежават знак Епсилон, т.е.
са одобрени от компетентен
орган на държава членка на ЕС –
Франция, съгласно Директива 71/
316/ЕЕС.
инж. Мария Дончева,
управител на Химмари ЕООД град Пловдив

Системите за управление на бизнеса
преодоляват предизвикателствата
на винарския бранш
Успехът във винопроизводството зависи от редица
фактори. Сред тях са ефективните продажби на директни консуматори, добрата стратегия и стабилният
бизнес план, разработването и налагането на силна
марка вина. Управлението на разходите по производство и съхранение също се нарежда сред факторите за
успех на предприятията от бранша. Не на последно
място е и спазването на регулаторните и законодателни изисквания.
Винопроизводителите са изправени пред множество предизвикателства, като водещо е нарастващата конкуренция. Пазарът се усложнява и от твърде
многото регулации, данъци и такси, допълнителните
разходи по поддръжка на изискуемите стандарти.
Ефективното управление на маркетинга и продажбите също е предизвикателство и изисква креативен
подход. Нужни са още стриктен контрол и оптимизация на разходите, непрекъснато подобряване на качеството. Браншът е изправен и пред необходимостта добре да разбира и предсказва очакванията на
консуматорите.
Тези предизвикателства могат да бъдат преодолени посредством системи за управление на бизнеса съвременни, цялостни софтуерни решения, сред които
и специализирани за винарската индустрия, вземащи
предвид спецификите й. Такива са системите от порт-
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фолиото на XAPT Solutions. Те позволяват проследимост на продукцията, ефективно управление на винарните и бутилирането, каналите на реализация, взаимоотношенията с клиенти и ценообразуването. Системите дават възможност за електронен обмен на
данни с институции, регулаторни органи и търговски
вериги, контрол на разходите, управление на лозарските масиви, счетоводството и складовото стопанство.
Съществуващите решения позволяват ефективен
мениджмънт на финансите, производството, веригата на доставките и отчетността. Финансовото управление включва адекватен контрол на складовата
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наличност, материалните запаси, разходите. Управлението на производството спомага за повишаване ефективността на поръчките, планирането на снабдяването, изчисляването на производствената себестойност. Функциите за управление на веригата на доставки подобряват времето за реакция, откриването
на нови пазарни възможности и работата с партньорите.
Системите подобряват сътрудничеството и споделянето на знания, стимулират процесите за взимане на
решение и дават възможност на служителите да бъдат
по-проактивни и продуктивни. Те позволяват идентифициране и анализ на най-важните клиенти, изграждане
на лоялност у тях с индивидуално гъвкаво ценообразуване и специални отстъпки, ефективно управление на кампании и промоции.
По отношение на регулаторните и законодателни
изисквания системите на XAPT Solutions позволяват
пълна проследимост на продукцията, поддържане на
бази данни за акцизи и контрол на качеството. За поефективен маркетинг тези системи разполагат с
функции за пълна отчетност на продажбите, следене
и управление на мостри, споделяне на данни в реално
време с търговските екипи, гъвкава търговска политика и възможност за отдалечени продажби.
Стели Димитрова,
управляващ директор на XAPT Solutions
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Качеството на ОБО Беттерманн решаващо за постигане на
най-високи показатели
Хранителната индустрия е бранш с
изключително високи изисквания, както
към качеството на продукцията, така
и към сaмия технологичен процес. В
стандартите са заложени строги показатели, които следва да бъдат постоянно контролирани - от добива на изходната суровина, през съхранението и преработката й до зареждането на стелажите в търговските обекти. Наред с всичко останало е необходима качествена, безупречно поддържана в хигиенно отношение и надеждна електротехническа инфраструктура.
Марката ОБО разполага с цялостни
решения за електротехническото оборудване в хранителната промишленост
за подраздели като пивопроизводство,
месопреработване, хлебни и сладкарски
изделия, рибопреработване, млекопреработване и консервиране. За производството на нашите изделия използваме само материали, които отговарят на високите хигиенни норми на бранша. Найподходяща за целта е неръждаемата
стомана, която, заедно с някои висококачествени пластмаси, се доказа при ре-
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дица специфични изисквания, за които
хигиената е от основно значение. Неповлияващият вкусовите характеристики
материал не може да бъде повреден дори
и от силни химически препарати. В електро индустрията ОБО е един от водещите производители на висококачествени системи от неръждавейка. Затова
лесно изпълнява изисквания например за
лесно почистващи се повърхности и хигиенно ориентиран дизайн, предотвратяващ задържане на замърсявания и
течности.
В обектите на хранителната промишленост, където от основно значение
е лесната за поддържане и без необходимост от често обслужване хигиена, особено подходящи са олекотените системи телени кабелни скари, които не задържат прах и не възпрепятстват почистването дори с обилна струя вода. Богатият асортимент от артикули и размери прави възможно прецизното окабеляване до всяка индивидуална производствена машина. Към тях можем да добавим и отворените системи от телени
скари за кабелополагане и окачване на осветителни тела,
които при нужда
дори не биха възпрепятствали движението на влагата в помещението.
Богатият избор
от размери неръждаеми елементи
спомага оборудването без нито един
пропуск от главното ел.захранване
до всяко индивидуално оборудване на
машините.
В други обекти
на хранителната
промишленост за
предпочитане са
затворените кабелоносещи системи.
Тяхната гладка повърхност се почиства лесно, а кабелите и проводниците
са предпазени от
директно замърсяване. Неперфорираните кабелни скари
на ОБО заедно с капаците за правите
участъци и фасон-

ните елементи позволяват изграждането на затворена система. При необходимост от полагане на малък брой кабели и
проводници могат да бъдат използвани
електро-инсталационните тръби от неръждаема стомана, комплектовани със
съединителни муфи и ъгли.
Сред важните обекти от референтната листа на ОБО Беттерманн в хранително-вкусовата промишленост е заводът на "Пиринско пиво" в Благоевград,
месопреработвателният завод на "Бони
холдинг" в Ловеч, мандрата на фирма "Димитър Маджаров" ЕАД в Стамболийски
и др. Характерните за бранша специфични условия на производство, характеризиращи се с влага, твърде висока или ниска температура, наред с високите хигиенни изисквания налагат и необходимостта от специфични решения.
Всички стандартни продукти и специално изпълнени елементи на ОБО Беттерманн се тестват в нашия специално оборудван сертифициран изпитателен център. Безупречното качество се
удостоверява с изпитателни протоколи
и сертификати, издавани от референтни лаборатории. Това е възможно само с
поддържане на високо качество на производството, непрекъсната инженерна
развойна дейност и гъвкава и безотказна логистична организация.

www.obo-bettermann.com
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Новости при
компонентите за
LED осветление
С

Стефан Куцаров

ветодиодното (LED) осветление се утвърди сред останалите
"класически" технологии, като относителният му дял непрекъснато нараства - през 2012 г. са продадени
LED източници и осветителни тела
с тях за 16,5 млрд. USD, което е
11,3% от световното производство, докато за 2014 г. се очаква
тези числа да са около 26% и 40 млрд.
Все още делът на приложенията на
LED осветлението е по-голям в обществения сектор, докато в бита
те са около 25% - най-масово то се
използва в Източна Азия, следвана
приблизително с еднакъв относителен дял от Европа и Северна Америка. Увеличава се броят на големите
градове, в които през следващите
няколко години уличното осветление
трябва да стане изцяло светодиодно. Прогнозите за САЩ са, че през
2016 г. около 30% от външното осветление и това в обществени сгра-

ди ще е светодиодно. Към добре известните предимства на LED спрямо компактните флуоресцентни
лампи (поне 5 пъти по-малка консумация на електроенергия и над 5
пъти по-дълъг експлоатационен срок)
се прибавя многократно по-малкото
количество вредни емисии от СО2,
отделяни за производство на необходимата електроенергия.
За улеснение на ползването на
този вид осветление по-голяма част
от LED източниците (лампите) са с
конструкция, позволяваща непосредствена замяна на съществуващите.
Най-общо конструкцията им включва електронен блок (LED Driver), монтиран върху охлаждащ радиатор и
съдържащ токоизправител на мрежовото напрежение, понижаващ преобразувател на постоянно в постоянно напрежение с галванична изолация,
и схема за осигуряване на неизменен
ток през светодиодите. За предпазване на тези два основни възела са
прибавени няколко защити, включи-
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телно от недопустимо голям ток на
LED и прегряване, а понякога и схема
за подобряване на фактора на мощност. Съществен компонент на LED
лампите е и т. нар. вторична оптика, обикновено включваща параболичен рефлектор и прозрачен дифузьор,
чрез която се постига желаният ъгъл
и равномерност на светлинния поток.
В настоящата статия са разгледани компоненти, представени
на пазара след 01.01.2012 г., като
преобладават тези през 2013 г. и
2014 г.

Основни параметри
Първата група са оптичните параметри (Flux Characteristics), които
определят вида на излъчваната светлина. Сред основните от тях е цветната температура (Correlated Color
Temperature) CCT в келвини, която е
тази на абсолютно черно тяло, излъчващо същия цвят на светлината,
както LED. Три са основните разно-

Ñîôèÿ 1592, óë. "Èëèÿ Áåøêîâ" 6À
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu
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Таблица 1. Бели LED с голям светлинен поток
Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

C re e

2

CXA1512
(6 9 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )
X L a m p M K -R
(132 ðàçíîâèäíîñòè)

3

GW NAFJB1.CM

O S R A M O p to
S e m ic o n d u c t o r s

4

LU X E O N Co B
(6 9 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )
LU X E O N S5000
(10 ðàçíîâèäíîñòè)
G W 6D M C50X FC
G W 6TG CBG 40C

P h ilip s L u m ile d s

5
6
7

C re e

P h ilip s L u m ile d s
S h a rp
S h a rp

C C T, K (F v , lm ï ð è IF , m A )
[ E f f, l m / W ]

2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700,
6200, 6500 (1019-1710 ïðè 350 è 700)
2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 5700, 6500
(638-1299 ïðè 700 è 1400)
2700, 3000, 3500, 4000
(1400-2540 ïðè 700); [80]
2700, 3000, 3500, 4000, 5000 (625-5600
ïðè 200 - 1200) [90-130]
2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 5700
(6000-9200 ïðè 700mA)
4920 (2820 ïðè 700)
2700 è 5700 (1840 è 2170 ïðè 700)

видности на белите LED – топъл бял
цвят (Warm White), който има ССТ
между 2600 и 3700 К, неутрален бял
цвят (Natural White) с 3700-5000 К и
студен бял цвят (Cool White) със син
оттенък и ССТ от 5000 до 8300 К.
Вместо ССТ или едновременно с нея
някои производители дават координатите (Chromacity Coordinate) x, y на
точката от диаграмата на цветовете CIE 1931, която определя цвета. Например х=0,46 и у=0,41 на LED
в ред 3 на табл. 2 означава топъл
бял цвят.
Светлинният поток (Luminous
Flux) Φv е с мерна единица лумен (lm)
и стойността му в каталозите се
дава при определен постоянен ток
(Forward Current) IF на LED, но най-често има и графика Φv(IF). Освен това
повишаването на температурата
на кристала води до намаляване на
Φv, за което също се дава графика.
Стойността на Φv е в сила само по
протежение на перпендикуляра към
излъчващата повърхност и намалява
при отклонение встрани от него.
Ъгълът на излъчване (Viewing Angle,
Beam Angle) 2ϕ (или 2θ1/2 ) показва
границите, където Fv намалява наполовина, но поради особеностите на
човешкото око това остава практически незабелязано. По принцип ϕ е
между посоката на гледане и перпендикуляра. Сравнително рядко вместо
Φv се използва интензитетът на
светлината (Luminous Intensity) Iv с
мерна единица кандела (cd), като
връзката между двата параметъра
е Fv[lm]=2π(1-cosϕ)I v[cd]. Например
LED с Iv = 20 cd и 2ϕ = 120° има Fv =
62,8 lm. Параметърът ефективност
(Efficacy) Eff е с мерна единица lm/W,
която показва стойността на Fv при
консумирана от LED електрическа
мощност 1 W.
Индексът на цветопредаване
(Color Rendering Index) CRI е мярка за
верността на цветовете на осветявания от бял LED обект – естествената бяла светлина осигурява
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C R I (2j,o)
[ P D ,W ]

V F, V /IF, m A
( I F m a x , m A ) [ L 7 0 ,h ]

Min 70, 80, 90,
18/700 è 37/350
93 (115)
(1200 è 600)
Min 65, 70, 80, 5,85/1400 è 11,7/700
90 (120)
(2500 è 1250)

V R, V
(E S D , k V )

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

(8 )

Tcmax=150°C (15,9x15,9x2,1)

-5 (8 )

TJmax=150°C
(7 x 7 x 4 ,0 8 )
T A = -4 0 ¸ + 8 5 °
(15,2x15,2x1,61)
Tc=-40¸+105°C (19x16x1,5);
(24x20x1,5); (28x28x1,5)
Tc=-40¸+120°C
(34,2x20,9x5,21)
Tc=-30¸+100°C (24x20x1,8)
Tc=-30¸+100°C (24x20x1,8)

95 (120)

29/700 (1400)

1 ,2 (2 )

73-97 (115)

35,5 (400-2400)

- (8 )

72-96 (120)

47; 67,5; 115 (1050);
[> 3 5 0 0 0 ]
37,5/700 (840)
37/700 (840)

- (8 )

8 2 [3 2 ,3 ]
9 0 è 9 6 [3 4 ]

Източник: Philips Lumileds

¹

Фиг. 1.

CRI=100, докато при LED той е помалък от 100. Типичните му стойности са между 65 и 90, за по-големи
понякога се използва терминът High
CRI LED и тези със CRI над 98 са практически задължителни за осветяване на изложбени зали, в музеи, телевизионни и киностудиа. Важно е да
се има предвид, че значителна част
от производителите предлагат даден тип бял LED с множество разновидности (Bin), всяка от които има
свой номер за поръчка (Order Code) и
различни стойности на ССТ, Φv и CRI.
Експлоатационният срок (Lumen
Maintenance) L70 в часове показва, че
при изтичането му Φv е намалял на
70% от стойността си.
Групата на основните електрически параметри включва максималния ток (DC Forward Current) IFmax,
който е в сила само до определена
температура и по технологични
причини практически не надхвърля
2500 mA. Поради това LED с големи
Φv изискват значително постоянното напрежение в права посока
(Forward Voltage) VF, което се постига чрез поставяне в корпуса им на
група от последователно свързани
кристали (Die) и с паралелно съединени такива групи. Използва се терминът многочипов LED (LED Array,
Multi-die Array). Като пример на фиг.
1 е дадена структурата на LED от
ред 4 на табл. 1.
По принцип стойността VF като
параметър е при даден IF, но в техническата документация обикновено има и графика VF(IF). Основни параметри са още максималната раз-

-15
-15

сейвана мощност (Power Dissipation)
PD, която не винаги присъства в каталозите, максимално допустимото обратно напрежение (Reverse
Voltage) VR (то липсва при LED, които не допускат прилагане на обратно напрежение), максималното импулсно напрежение вследствие електростатични разряди (ESD Stand
Voltage) ESD и работният температурен обхват. В зависимост от производителя последният е за околната температура ТА, тази на корпуса ТС (някои производители я означават като температура на мястото на запояване на светодиода –
Temperature Solder Point, TSP) или на
кристала TJ. Нерядко даден LED се
предлага в няколко корпуса с различни вградени радиатори, всеки от
които определя до каква температура е в сила IFmax.

Бели LED с голям
светлинен поток
Няма строго определение над
какъв Fv белите LED попадат в тази
категория (High-Lumen LED) и затова
тук ще приемем стойността 500
lm. Основните приложения са за
външно (Outdoor Lighting) и вътрешно осветление (Indoor Lighting), като
последното е за осветяване на малки площи и големи зали, за индустриално осветление на производствени
халета (High-bay Lighting) и по-малки
помещения, както и за архитектурно осветление. Равномерно светещата им повърхност (Light Emitting
Surface) LES е с неголеми размери
(площ около 1/4 от тази на корпуса),
което улеснява реализацията чрез
няколко LED на лампи за насочено и
ненасочено осветление, както и на
осветителни тела.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на LED от този тип,
като в колона 2 е броят на разновидностите в зависимост от оптичните им параметри, а в колони 4 и 5 са
техните граници. Моделите в редо-
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Таблица 2. Бели LED със среден светлинен поток
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

C C T, K (F v , lm ï ð è IF ,m A ); [E ff, lm /W ]

C R I (2j,o); [P D ,W ]

V R, V
(E S D , k V )

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

1

X la m p X Q -D
(15 ðàçíîâèäíîñòè)
PLCC 3528-C
(9 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )
LE CW U W S2W
(24 ðàçíîâèäíîñòè)
OSLON SSL 80
(3 6 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )
LU X E O N Z E S
(14 ðàçíîâèäíîñòè)
L M 5 6 1 B -5 6 3 0
(5 4 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )
STW R X 2S1E
(4 5 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )
Z Power LED - Z5-M0
(2 8 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )

C re e

2600; 3700; 5000
(87,4-130 ïðè 350 è 153-227 ïðè 700)

V F, V /IF, m A
(I F m a x , m A )

75; 80 (145)

3,1/350 (700)

-5 (2 )

TJmax=150°C (1,6x1,6x1,6)

E d is o n O p t o

2670-7000 (min 86,5 - 110 ïðè 300)

>80 (120); [1,08]

3 ,3 3 / 3 0 0 (6 0 0 )

-5

x=0,46; y=0,30 è x=0,41; y=0,30
(120)
(150-390 ïðè 700)
5500, 5700, 6000, 6500, 7500
70 (80)
(140-180 ïðè 350); [139]
2200; 2700; 3000; 3500; 4000; 5000; 5700; min (70-90) (120)
6500; (198-323 ïðè 1000)
2700; 3000; 3500; 4000; 5300
min80 (120)
(263-401 ïðè 1200)

13,8/700 (900)

- (2 )

2,95/350 (1000)

-1 ,2 (8 )

2,86/1000 (1200)

- (8 )

2 ,7 -3 ,2 ï ð è 6 5

-0 ,7 (5 )
-5 (4 )

T A = -4 0 ¸ + 8 0 ° C
(3 ,5 x 2 ,8 x 0 ,8 )
T A = -4 0 ¸ + 8 5 ° C
(5 ,9 x 4 ,5 3 x 1 ,2 9 )
TA=-40¸+120°C
(3 ,1 x 3 ,1 x 2 ,3 )
Tc=-40¸+135°C
(5 ,6 x 3 x 0 ,8 )
T A = -4 0 ¸ + 8 5 ° C
(2 ,0 4 x 1 ,6 4 x 0 ,6 8 )
T A = -3 0 ¸ + 8 5 ° C
(7 x 3 x 0 ,8 5 )
TA=-40¸+125°C
(3 ,5 x 3 ,5 x 2 )

3
4
5
6
7
8

O s ra m O p to
S e m ic o n d u c t o r s
O s ra m O p to
S e m ic o n d u c t o r s
P h ilip s L u m ile d s
Sam sung
Electronics
Seo ul
S e m ic o n d u c t o r
Seo ul
S e m ic o n d u c t o r

x=0,255; y=0,223 (90 ïðè 150)

(120); [1,87]

6,5/150 (250)

2700; 3000; 4000; 5000; 5700; 6500;
(24-33 ïðè 65)

min 70, 80, 90
(120); [max 5,22]

3,33/1200 (1500)

ве 1, 2 и 5 имат и видове с различни
VF и IF, но еднаква електрическа мощност. Тези без дадена стойност на
VR не допускат работа с обратни
напрежения и при нужда към тях се
свързва съответният предпазен прибор, а даденият в ред 5 позволява
реализация на лампи с Φv до 10 000
lm. За предпазване от прегряване
някои LED имат вграден термистор.

Бели LED със среден
светлинен поток

Те са с Φv под 500 lm и за осигуряването му обикновено е достатъчен
един светодиод в корпуса, което
определя по-малкото VF и значително по-малките им геометрични размери. В някои каталози се означават
като Mid-Power LED, а един от често използваните видове корпуси е с
изводи като метални островчета
(Flip Chip). Увеличават се моделите
на основата на SiC (напр. даденият в
ред 1 на табл. 2), които могат да
работят със значителен ток при
малки размери. Освен за вътрешно и
външно осветление, както предния
тип, включително за вграждани в
тавана осветители (Ceiling Light), за
спотове и сигнални лампи (Electric
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Sign and Signals), тези LED се използват за осветяване на табла (Panel
Light), за реализация на светещи предмети (Light Box), за създаване на различни ефекти в архитектурното
осветление, за вътрешно осветление в автомобили, в индустриални
апаратури и офис оборудване и за
вградено осветление в електроинструменти. За някои индустриални приложения и за осветяване на стълбища, изходи и др. подобни се препоръчват бели LED с ССТ над 5500 К
(Streetlight), които осигуряват добра
видимост и при сравнително малък
Φv. Типичен пример е даденият в ред
4 на табл. 2.

Цветни LED
Осветлението с цветове различни от белия е по понятни причини
значително по-ограничено за специфични цели. В него практически не се
използват популярните от други
приложения LED с отделни кристали
за червен, зелен и син цвят, известни като RGB LED, които могат да
осигуряват светлина с променящи се
цвят и интензитет. Ползваните за
осветление са със среден светлинен
поток и цветът им се фиксира при

Източник: Cree

2

Фиг. 2.

производството.
На фиг. 2 е дадена зависимостта
на относителния Φv от дължината
на вълната (Wavelength) за основните видове цветни LED, като е прието цветът да се определя от стойността й, при която Φv е максимален. Това е параметърът дължина на
вълната на максимално излъчване
(Peak Emission Wavelength, Peak
Wavelength) λp. Вместо или заедно с
него част от производителите дават и доминиращата дължина на
вълната (Dominant Wavelength) lD,
която е на монохроматичен Fv, осигуряващ същия цвят, както LED. Разликата между двете дължини на
вълните е няколко процента, като в
табл. 3 е дадена λD. Характеристи-
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Таблица 3. Цветни LED
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Ö â ÿ ò , l , n m ( F v, l m ï ð è I F , m A ) ; [ E f f, l m / W ]

2j,o; (IFm ax,m A )
[ D l ,n m ]

V F, V /IF, m A

V R, V
(E S D , k V )

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

ñ è í , 4 6 5 -4 8 5 (3 0 ,6 -3 9 ,8 ï ð è 3 5 0 )
çåëåí, 520-535 (93,9-114 ïðè 350)
êåõëèáàð (73,9-80,6 ïðè 350
÷åðâåíî-îðàíæåâ, 610-620 (67,2-87,4 ïðè 350)
÷ å ð â å í , 6 2 0 -6 3 0 (5 6 ,8 -7 3 ,9 ï ð è 3 5 0 )

125;(1000)
125;(1000)
125;(1000)
130;(1000)
130;(1000)

3 ,1 / 3 5 0
3 ,2 / 3 5 0
3 ,1 / 3 5 0
2 ,2 / 3 5 0
2 ,2 / 3 5 0

-5 (8 )

TJmax=150°C
(1 ,6 x 1 ,6 x 1 ,4 4 )

ñèí, 470 (21-39 ïðè 350); [25]

170; (1000) [25]

3 ,2 / 3 5 0

- (8 )

TA=-40¸+125°C
(7 ,2 x 6 ,2 x 3 ,1 )
TA=-40¸+120°C
(2,65x2,25x1,31)

1

X la m p X Q -E
(17 ðàçíîâèäíîñòè)

C re e

2

LB W 5A M
(5 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )
GY DASPA1.23
(6 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )

O s ra m O p to
S e m ic o n d u c t o r s
O s ra m O p to
S e m ic o n d u c t o r s

3

æúëò, 590 (9,5-15 ïðè 100); [65]

120; (250) [15]

2,15/100

125; (1000) [30]
125; (1000) [30]
125; (1000) [20]
125; (1000) [20]
145; (700) [20]
145; (700) [20]
145; (700) [20]
145; (700) [20]
125; (700) [100]
116; (600) [20]

3,15/700
3,05/700
3,25/700
2,95/700
2,4/700
2,4/700
2,4/700
2,35/700
2,8/700
31,5/350 è
9 3 5 0 /3 5 0

(1050); [24]

2 ,7 -3 ,1 / 3 5 0

4

L U X E O N Z (2 9
ð àçíî âèäíî ñò è)

P h ilip s L u m ile d s

5

LU X E O N Z
(2 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )

P h ilip s L u m ile d s

çåëåí, 530 (103-128 ïðè 700); [54-71]
ñèíüî-çåëåí, 505 (67-84 ïðè 700); [35-44]
ñèí, 470 (39-57 ïðè 700); [21-30]
òúìíîñèí, 448 (RP=704min-823min ïðè 700)
òúìíî÷åðâåí, 655 (RP=416min-454min ïðè 700)
÷åðâåí, 627 (60-77 ïðè 700); [38-49]
÷åðâåíî-îðàíæåâ, 617 (82-99 ïðè 700); [53-66]
êåõëèáàð, 590 (73-90 ïðè 700); [48-59]
æúëòîçåëåí (lime), 567 (200-245 ïðè 700)
ò úì íî ñèí, 450
(RP=4670mW è 9350mW ïðè 350)

6

L U X E O N F lip C h ip

P h ilip s L u m ile d s

ñ è í , 4 4 0 -4 6 0 (R P = 4 5 0 -6 0 0 m W ï ð è 3 5 0 )

ките на фиг. 2 показват, че реално
цветните LED излъчват светлина с
λ в определени граници, които са
фиксирани от параметъра спектрална лента (Spectral Bandwidth) ∆λ и при
тях Φv намалява наполовина спрямо
максималния.
Някои от моделите LED имат няколко групи с различен цвят, често
включващи белия, а всяка от тях
съдържа разновидности в зависимост от стойността на Φv. Обикновено последната е най-малка при
синия цвят и най-голяма за зеления.
Друга особеност е, че поради естеството на цветните LED при тях не
съществува параметърът CRI. От
няколко години бързо се развива специфичната категория на сини LED за
реализация на лампи с бяла светлина
чрез дистанционен луминофор (Remote Phosphor, Secondary Phosphor). Класическите и все още масово използвани лампи съдържат бели LED, чия-
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то структура представлява излъчващ синя светлина полупроводник
с нанесен непосредствено върху него
луминофор за превръщането й в бяла,
известени като първичен луминофор
(Primary Phosphor). Тяхната сравнително малка повърхност обуславя
насочено излъчване на светлината,
което е принципен недостатък, и за
преодоляването му е необходима
вторична оптика. Новите лампи с
дистанционен луминофор също имат
син LED, но луминофорът е нанесен
върху отделна жълта пластмасова
капачка и резултатът е равномерно
светеща бяла светлина с принципна
възможност за излъчване във всички
посоки. Основните параметри на
LED, подходящ за такива лампи, са
дадени в ред 6 на табл. 3.
Специфичните приложения на
цветните LED са за архитектурно
осветление (например декоративно
осветяване на стени (Wall Washer),

1 ,2 (8 )
- (8 )

- (8 )
- (0 ,2 )

TA=-40¸+120°C
(1 ,7 x 1 ,3 x 0 ,6 6 )

TC=-40¸+125°C
(24,5x24,5x3,62)
TJmax=135°C
(0 ,9 8 x 0 ,9 8 x 0 ,2 5 8 )

тавани и сводове (Cove Lighting)),
вътрешно насочено осветление (за
желана площ) и реализация на оригинални осветителни тела като полилеи и аплици.

LED за
автомобилостроенето
Сравнително малка част от предлаганите на пазара модели са разработени специално за автомобили
(например даденият в ред 4 на табл.
4), докато останалите се използват
и за сигнални лампи, аварийно осветление и вътрешно осветление на
самолети, за вграждане в индустриални апаратури, офис оборудване и
бяла техника.
В автомобилите приложенията им
могат да се разделят на 3 групи,
първата от които е във фарове за
къси светлини (Dipped Beam, Low
Beam) и дневни светлини (Daytime
Running Light, DRL). Фаровете съдър-
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Източник: Cree

Източник: Cree

Източник: Philips Lumileds
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Фиг. 3

жат обикновено между 4 и 30 LED. Използваните LED са със студена бяла
светлина (около 6000 К) и мощност
1-3 W. Същият тип са и фаровете за
велосипеди, но броят на LED не надхвърля 5. За дневно движение в условия на влошена видимост (дъжд, сняг,
мъгла, прах) може да има допълнителни къси светлини с жълти LED. Втората група включва габаритите,
стоповете и мигачите с по-слаба
светлина в сравнение с предната
група и, съответно, реализация с помалък брой LED. Цветовете им са в
съответствие с приетите международни норми. Последната група са за
вътрешно осветление (Interior Automotive Lighting) с различни цветове, но
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най-често бял, и Φv докъм 100 lm.

Охлаждане
То е от съществено значение, тъй
като работата при повишени температури скъсява експлоатационния
срок на LED поради два основни фактора – намаляване на излъчвания Φv
от полупроводниковия кристал и
влошаване на пропускателната способност на силиконовата полимерна
леща върху него. Първата стъпка за
осигуряване на охлаждането е наличие в корпуса на LED на платка с
вградена медна пластина (Metal-Core
Printed-Circuit Board, MCPCB), върху
която се монтира кристалът или
кристалите. Някои производители,
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например Philips Lumileds, я наричат
емитер. Пример за неговия външен
вид (LED от ред 4 на табл. 1) е даден
на фиг. 3а. Изводите на LED са долу
вляво и горе вдясно, а с d (между 25
и 30 mm) е означено разстоянието
между отворите за закрепване на
платката. Температурата й TS се
оценява чрез тази в определена точка, а на кристала е TJ=TS+RθJ-SPD, където топлинното съпротивление RθJ-S
е между TS и него (за платката на фиг.
3а е 0,87 °C/W) и се дава в каталозите, а PD е разсейваната върху кристала мощност. Пример за структурата на платката на LED с повече от
един кристал е дадена на фиг. 3б, която е на този в ред 1 на табл. 2 -
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Таблица 4. LED за автомобили
¹

Ì î ä åë

1

PLC5050
(19 ðàçíîâèäíîñòè)

2

LW MVSG
(5 6 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )

Ï ð î è ç - Ö â ÿ ò (F v , lm ï ð è
2j,o
V F, V /IF,
V R, V
Ð àá . ò å ì ï .
â î ä è ò åë
( I F m a x , m A ) m A [ P D ,W ] ( E S D ,k V ) î á õ â . ( ð - ð è , m m )
IF, m A )

÷åð âåí,
E d is o n
Opto Corp. êåñõèëíèá(à3ð,7å-7í0, /ç3å5ë0å) í,
O s ra m
á ÿ ë (5 -7 ,8 / 2 0 )
O p to
S e m ic o n d .
P h ilip s
÷åðâåí, îðàíæåâ,
L u m ile d s
êåõëèáàðåí

S u p e r F lu x L E D
(12 ðàçíîâèäíîñòè)
4 SACHSW654XXN0NNAAA Samsung
(4 ð à ç í î â è ä í î ñ ò è )
3

áÿë (700/700)

вижда се връзката на всеки от кристалите с пластинката.
Когато платката не може да осигури достатъчно охлаждане, тя се
монтира върху радиатор (Heat sink
на фиг. 3в), като доброто топлопредаване се осъществява чрез TIM
(Thermal Interface Material).

LED драйвери
Основното им предназначение е да
осигуряват неизменен постоянен ток
ILED, чиято стойност в повечето случаи може да се регулира в процеса на
работа. По-голямата част от тях се
захранват чрез електрическата мрежа и един от начините на свързването им е даден на фиг. 4а. Мостовият
токоизправител REC1 и кондензаторът С осигуряват постоянното напрежение, подавано през първичната
намотка на Tr на вградения в драйвера (Dr) NMOS транзистор с изводи D
на дрейна и S на сорса. Драйверът
съдържа PWM генератор с честота
fSW и блок за осигуряването на неизменен ток на D на транзистора. Чрез
Tr импулсите се подават на токоизправителя D-Co и през LED се установява ILED, чиято стойност се задава
от RS, тъй като напрежението му
чрез входа CS постъпва на съответния блок в Dr. Захранващото напрежение VСС на Dr се осигурява чрез допълнителната намотка на Tr и еднополупериодния токоизправител REC2.
По тази схема е свързан Dr от ред 2
на табл. 5, в която VIN е максималното постоянно напрежение на извод D
спрямо маса. За него и други Dr с вграден транзистор специфични параметри са и съпротивлението му в отпушено състояние RDSon и максималната мощност PLED на LED. Подобно
е действието на схемите с външен
NMOS транзистор (редове 1 и 7), но
вместо изводи D и S те имат G за
управление чрез гейта, чието напрежение VG е за отпушване на транзистора, а IG е максималният ток на
гейта му. В някои случаи (редове 1 и
3) VIN представлява границите на
ефективната стойност на мрежово-
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120
(1000)

1 ,9 -4 ,3 / 3 5 0

-5
(2 )

T A = -4 0 ¸ + 8 5 ° C
(5 x 5 x 1 ,3 )

120
(100)

3 ,0 5 / 2 0

(8 )

TA=-40¸+110°C
(2 ,1 x 1 ,9 x 1 ,4 )

30-70

2,6/70
(0221)

-10min

120
(1000)

13,5/700

(8 )

TA=-40¸+100°C
(7 ,6 2 x 7 ,6 2 x 4 ,4 )
TA=-40¸+125°C
(17x16x1,5)

то напрежение.
За намаляване на обема се използват схеми без трансформатор,
същността на които е дадена на фиг.
4б. Тя е повишаващ стабилизатор
(елементите L, D и Со), управлението на чийто транзистор е от G на
Dr, а задаването на ILED и формирането на VСС са както в предната схема. Това са Dr от редове 3, 6, 8 и 9 на
табл. 5. Фиксираното VСС на Dr от
ред 3 не се задава чрез REC2, а от
вграден стабилизатор.
Третата разновидност на Dr са за
захранване на LED от постоянно напрежение (то е VIN и VСС в табл. 5),
например при свързването им в постояннотокови мрежи – това са
дадените в редове 4-7. Сред параметрите съществени за приложенията са осигуряваната от Dr относителна нестабилност δILED на тока
през LED, към която през последните години все повече производители прибавят фактора на мощност
(Power Factor) PF.
Добре е да се има предвид, че не
всички производители дават честотата fSW на превключване на Т. Друга характерна особеност на Dr е запазването на максималната им разсейвана мощност PDmax до по-високи
температури в сравнение с други ИС
– например този в ред 3 има PDmax =
1,6 W до TSP = 115 °С. Специфична и
полезна особеност на Dr в ред 5 е
автоматичната смяна през 2 секунди на 4 стойности на интензитета
на светлината, последователността на които се избира чрез логическите нива на два извода на ИС. Даденият в ред 6 е със схема на повишаващ стабилизатор, което позволява
захранването на колони със значителен брой LED, а чрез подходящо
свързване на външни резистори може
да работи като стабилизатор на
напрежение за приложения извън LED.
Драйверите в редове 1 и 2 на
табл. 5 не осигуряват възможност
за регулиране на ILED в процеса на
работа и съответно на Fv (димиране). Този на ред 4 позволява измене-
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Таблица 5. Драйвери за LED
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Óï ð à â ë å í è å ( N M O S ò ð à í ç . )
(ò ð à í ñ ô î ð ì à ò î ð )

V IN ,V (V G ,V /IG ,A )
[ V C S ,V ]

1
FL7733
F a ir c h ild
Í ÿ ì à (â ú í ø å í ); [ä à ]
8 0 -3 0 8 (5 m in ); [1 ,5 ]
2 HVLED815PF ST Microelectronics
Í ÿ ì à (â ã ð à ä å í ); [ä à ]
8 0 0 m a x [0 ,7 5 m a x ]
3
FL7701
F a ir c h ild
Àíàëîãîâî (âúíøåí); [íå]
8 0 -3 0 8
4 TPS92511 Texas Instruments
P W M (â ã ð à ä å í ); [í å ]
4 ,5 -6 5
5
ILD6070
I n f in e o n
P W M (â ã ð à ä å í ); [í å ]
4,5-60 [0,125]
6 SSL2129AT
NXP
Ô à ç î â î (â ú í ø å í ); [í å ]
(10,5/0,195) [0,5]
7 NCL30082 ON Semiconductor Àíàëîãîâî+PWM (âúíøåí); [äà]
(12/0,3) [0,25]

ILED ,m A (dILED ,% ) [P F];
{ f S W ,k H z }

(± 1 )
1000 (±3); [>0,9]
{2 5 0 }
5 0 0 ; (± 3 ,6 ) {5 0 -5 0 0 }
700; (±4) {1000max}
[>0,9]; {100}
(0 ,9 ) [6 5 ]

V CC, V /ICC,m A
(R D Son,W) [P LED ,W ]

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

7,75-16/4
TA=-40¸+125°C (4,9x3,9x1,58)
11,5-23/1,4 (6); [15] TJ=-40¸+150°C (9,9x3,9x1,25)
15,5/0,85
TA=-40¸+125°C (5x4x1,5)
4 ,7 -6 / 2 ,8 (1 ,4 )
TA=-40¸+125°C (5x4x1,6)
4,5-60/2,24 (0,46) TJ=-40¸+150°C (4,9x3,9x1,45)
8-16/1,3
TA=-40¸+125°C (5x4x1,45)
8,8-18/2,7
TA=-40¸+125°C (5x4x1,5)

б

Фиг. 4.

а

нието му от 0 до максималния (получен чрез импулси с коефициент на
запълване δ=1) с помощта на постоянно напрежение, приложено на специален извод. Втората възможност
за димиране е чрез PWM импулси,
каквито са Dr на редове 4, и 5. Тези
импулси са с честота няколко kHz
(дава се в техническата документация) и димирането се постига чрез
изменение на техния δ. Тук специфичен параметър (не е даден в табл. 5)
е отношението на максималния и
минималния Φv на излъчваната светлина, наричано контраст – например
Dr в ред 5 има контраст 3000:1.
Съществуват Dr (даденият в ред 9)
с димиране чрез един извод по двата
начина. Фазовото регулиране (Dr в
редове 8, 10 и 11) означава подаване
на VIN чрез някой от масово разпрос-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

транените димери (Off-Line TRIAC
Dimmable). Същите Dr могат да работят и без димиране (редове 1 и 2).
За предпазване на LED от повреда
в Dr се вграждат различни видове
защити, които в зависимост от производителя могат да са срещу
прекъсната тяхна верига (Open String,
LED Open Protection) или дадена накъсо
(Short String, LED Short Protection), от
недопустимо голямо (Over Voltage Protection, OVP) или малко (Under-Voltage
Lockout, UVLO) VСС, изключване при
достигане на определена максимална
температура на кристала (Threshold
Temperature, OTP) и даден ток на LED
(Over Current Protection, OCP).
За разработването на схеми с Dr
повечето производители предлагат
развойни комплекти (Evaluation Board).
Масово използваният интерфейс
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DALI намира приложения и за управление на Dr на LED. Характерен пример
е STLUX385A на ST Microelectronics,
който по своята същност е контролер с 6 изхода за PWM сигнали, а управлението може да се извършва и
чрез интерфейсите I2C и UART.
Драйверът NCV78663 на ON
Semiconductor е предвиден за приложения в автомобили – фарове за
дълги и къси светлини, дневни светлини, мигачи, габарити и др. Той има
два независими изхода с вградени
NMOS транзистори и типично RDSon
= 2,5 Ω, всеки от които осигурява
ток до 1,2 А. Захранващото напрежение е V СС = 5-40 V и от него се
консумира ICC = 6 mA. Част от параметрите могат да се регулират с
външен микроконтролер чрез SPI
интерфейс.
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Суперкондензаторите
като енергиен източник
в транспортни
приложения
Източник: Rutronik

С

тремежът към по-голяма ефективност на релсовите
превозни средства стимулира развитието на пазара за
акумулатори на енергия. За разлика от високата степен
на усъвършенстване на двигателите с вътрешно горене, за електрическите и хибридните модели все още се
търсят идеалните решения, които да комбинират
продължителен срок на експлоатация, надеждност и висока ефективност при малки размери. В момента двуслойните кондензатори (EDLC) отговарят в най-голяма
степен на тези изисквания. Те намират приложение найчесто в трамваи, влакове, автобуси, както и в много
други превозни средства.
Като независим и леснодостъпен източник на енергия
с енергийна плътност, хиляди пъти по-голяма в сравнение
с тази на конвенционалните кондензатори, двуслойните
кондензатори обикновено имат коефициент на полезно
действие над 95%. По време на техния продължителен
срок на експлоатация (достигащ до 10 години) те осигуряват изключителна стабилност на цикъла с възможност
за милиони пъти зареждане и разреждане. При това те са
нечувствителни към презареждане и, което е особено
важно, към голямо разреждане. Друго тяхно предимство е
способността им да акумулират и да отдават голямо
количество енергия за няколко секунди. Те работят в широк температурен диапазон (от -40 до +85 °C), изключително здрави са и на практика не се нуждаят от техни-

Фиг. 1. Принципно устройство
на суперкондензаторна клетка

ческо обслужване. Различните производители ги наричат
ултракондензатори, суперкондензатори, Green Cap и т.н.
Суперкондензаторите са базирани на принципа на
Хелмхолц, като електродите с активен въглен създават
изключително голяма ефективна повърхност до около
3000 m2/g. Електрическата енергия се акумулира в електрическо поле. По този начин един-единствен кондензатор достига типична стойност на капацитета до 3000
F при номинално напрежение от 2,7 V. С ефективно серийно съпротивление в рамките само на 0,25 милиома
те предлагат голяма ефективност и върхови токове повече от няколко хиляди ампера. С типични размери диаметър 60 mm, дължина от 140 mm и тегло около 500
g, те са много по-леки и по-компактни в сравнение с акумулатори с подобна енергия. В същото време те са и
много по-устойчиви на механични въздействия.
Основните необходими в практиката по-високи напрежения се постигат чрез последователно свързване на
кондензаторите. За улеснение на потребителите в
съответствие с принципа "plug and play" някои производители предлагат разнообразни предварително конфигурирани кондензаторни модули. Така на разработчика
се спестява необходимостта от изграждане на собствени решения за балансиране, следене на напрежението и
температурата, а така също и за охлаждане, тъй като
те са вградени от производителя в модулите.

Комбинацията суперкондензатор +
акумулатор
С тези си характеристики суперкондензаторите са
идеално средство за поемане на цикличните и високи
пикови мощности, които често се получават при електрически задвижвания по време на процесите на ускорява-
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Фиг. 2. Суперкондензаторен модул за транспортни приложения
на 125 V с капацитет 63 F, включващ системи за балансиране,
следене и управление на температурата.

не и спиране. Със своята способност за бързо акумулиране
и освобождаване на голяма енергия те се допълват идеално с акумулаторите, които са с около 10 пъти по-голяма
енергийна плътност. По време на пътуване акумулаторът
– или при хибридните модели двигателят с вътрешно
горене – подава еднакво средно количество енергия. Големите енергийни пикове при ускоряване и при спиране се
поемат от кондензаторите. По този начин се постига
най-висока степен на рекуперация и общият коефициент
на полезно действие се повишава значително. Освен това
акумулаторите се подлагат на по-малко зарядни цикли,
съответно на много по-малко и по-малки токови пикове,
чрез което се постига по-голяма продължителност на
експлоатация.

Източник: Rutronik

Източник: Rutronik
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Фиг. 3. Типичен суперкондензатор с капацитет 3000 F, напрежение 2,7 V и стандартен диаметър 60 mm.

kWh. При това на пътниците не се налага да се отказват от климатичната система и информационните монитори. Допълнително преимущество е възможността
за изминаване на пътни отсечки до 500 метра без
външно захранване само с акумулираната енергия.

Стартерни системи за дизелови двигатели
При системите за пускане на дизелови двигатели е
налице необходимост от подаване на големи върхови
токове при ниски температури (особено ако те са под
нулата). За целта са необходими каскади от акумулатори, които да осигурят много по-голяма енергия, което
пък от своя страна означава голямо тегло и размер. Тук
суперкондензаторите със своите отлични пикови характеристики също осигуряват оптимално решение.

Трамваи с малка мощност
На суперкондензатори е базирал канадският производител Bombardier своята система за пестене на енергия
MITRAC Energy Saver. Тя акумулира енергия, която се освобождава по време на спиране, в няколко стотици акумулиращи клетки и я отдава при ускоряване или при
нормална работа обратно. По такъв начин системата
може да увеличи мощността на дадено превозно средство няколко пъти. От 2010 г. MITRAC Energy Saver се
използва в 19 трамвая тип Variobahn на транспортното дружество Rhein-Neckar-Verkehr. Трамвайните композиции консумират до 30% по-малко енергия, с което спестяват на транспортната фирма годишно по 93 000
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Суперкондензатори не само в релсовите
транспортни средства
На аналогични принципи се базира все по-широкото
използване на суперкондензаторите в много други области на транспорта, например в хибридни автобуси, високоповдигачи, автоматизирани транспортни системи,
кранове, товарни и пътнически автомобили и много други. За приложението на суперкондензаторите дистрибуторските компании си партнират с водещи производители и заедно с тях осигуряват на клиентите всестранна подкрепа при реализиране на конкретни проекти.
Юрген Гайер, приложен инженер в Rutronik
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Дистанционно наблюдение
и контрол в минната
промишленост
М

инните предприятия представляват сложен комплекс от различни
производствени процеси. Внедряването на автоматизирани системи
за тяхното управление е сред основните цели на дружествата в сектора поради редица причини. Подземният добив на големи дълбочини, отдалечеността на мините, както и характерните дейности свързани с
повишен риск, изискват използването на средства за дистанционен
мониторинг и контрол на процесите
и оборудването. Освен това автоматичният контрол на технологичните процеси играе ключова роля в
подобряването на производителността, повишаването на безопасността и избягването на аварийни ситуации. На фокус в настоящото развитие на минната индустрия са и
други съвременни приоритети като
рационалното използване на активите, повишаване на енергийната ефективност, минимизиране на замърсяването, опазване на околната среда
и биологичното разнообразие. Новите бизнес императиви поставят
нови изисквания към възможностите

60

за наблюдение на все повече и повече данни в реално време. Така например системите за мониторинг и
контрол в мината трябва да покриват и сфери като наблюдение на
енергийните показатели и разходи в
реално време; наблюдение на изходния поток вода от мината, който
трябва да отговаря на актуалните
стандарти за опазване на околната
среда; мониторинг на допустимите
граници на обгазяване, замърсяване,
запрашаване и тяхното съответствие с изискванията за безопасност и много други.

Мониторинг на
електрическото
оборудване
Сред основните функции, възлагани на системите за дистанционно
наблюдение и контрол, са събирането на данни за електроенергийната
мрежа на предприятието, тяхната
визуализация и архивиране за последващ анализ и генериране на необходими справки и отчети. Чрез тях се
получава информация и се запазват
в база данни текущите стойности
на ток, напрежение, активна, реак-

тивна и пълна мощност, фактор на
мощността, осреднени данни за период за изброените параметри, както и максимални и минимални стойности с дата и час на поява. Визуализират се и се записват състоянието на защитите, евентуално сработване при авария, както и стойностите на параметрите към момента на възникване на събитието.
При изключване на дадено електросъоръжение се получава информация за
причините и запис на електрическите параметри в момента на изключване. Системите предоставят още
възможност за анализ на хармониците в токовете и напреженията, заснемане на пускови характеристики
на електрическите съоръжения и автоматичното генериране на доклади със запис на избрани параметри
за определен период от време.

Мониторинг и отчитане
на изходния поток вода
от мината
Съвременните нормативни изисквания налагат мониторинг на качеството и количеството на изходната вода от мината, за да се предот-
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врати евентуално замърсяване. Данните трябва да
бъдат достъпни в реално време и налични за регулярно
отчитане. Използването на уеб-базиран дистанционен
мониторинг осигурява удобство при предоставянето на
тези данни директно на отговорните лица, без да се
изисква голям разход на капиталов ресурс и достъп до
вътрешни технически ресурси. Чрез изграждането на уеб
достъпни точки за данни на всеки изход данните могат
да се събират и предоставят в реално време към оторизираните лица. В допълнение могат да бъдат конфигурирани имейл или SMS известия за навременно алармиране
при достигане на критични параметри на водата.

Мониторинг и контрол на рудничната
вентилация
Вентилацията на подземните и открити рудници е
един от сериозните проблеми на минно-добивната промишленост. Некачествената вентилация застрашава
живота на миньорите и повишава вероятността от
възникване на руднични пожари и експлозии. Трудностите нарастват с увеличаване на дълбочината на рудниците, с концентрацията и интензификацията на производството. Това е една от причините за внедряването на
системи за непрекъснат автоматичен контрол на рудничната атмосфера. Тяхна задача е събирането и предаването на информация за състоянието на рудничната
атмосфера, визуализация на информацията в реално време и анализ на получената информация. В зависимост от
състоянието на рудничната атмосфера и на главната
руднична вентилационна уредба при необходимост се
формират регулиращи въздействия. Те се подават към
изпълнителните механизми и регулиращите органи, кои-

то осъществяват преразпределението на количеството въздух по отделните зони.

Автоматично управление на водоотлива
В преобладаващата част от подземните и открити
рудници съществуват водоотливни уредби, които имат
за задача да осигуряват безотказно отводняване на минните изработки при възможно най-малки експлоатационни разходи. Системата за автоматизация на водоотлива трябва да осигурява: автоматично заливане на помпата преди пускането й в работа; автоматично включване в работа на поредния помпен агрегат при достигане на водата до горно ниво; непрекъснат контрол на температурата на лагерите, положението на шибрите, производителността на помпата (или наличието на поток
на водата); възможност за дистанционно включване от
пулта на диспечера и за преминаване на ръчно управление при нужда; сигнализация в помпената камера и при
диспечера за включване на съответните агрегати; аварийно изключване; нивото на водата във водосборника;
наличие на захранващо напрежение и др. Ефективността от автоматизацията на водоотливните уредби се
изразява в освобождаване на обслужващ персонал, намаляване на разходите за електроенергия, повишаване сигурността на помпените агрегати и увеличаване на междуремонтните им срокове.

Информация в реално време за
местоположението на хората
Използваните за целта автоматични системи са
предназначени за събиране, предаване, запаметяване,
обработка и представяне на информацията за работещите в рудника миньори. Те също отчитат и работното време на всеки един работник. Чрез тях се контролира личния състав, подготвя се първична информация за
изчисляване на трудовите възнаграждения и за отчитане производителността на труда. Основни съставни
части на системата са носителите на данни за автоматична идентификация. Сред най-често използваните
носители на данни са RFID таговете, които позволяват
четене на данните без пряка видимост и могат да работят при тежки условия.

Управление на автомобилния транспорт
в рудника
Системите за мониторинг и контрол на автотранспорта осигуряват висока ефективност на добивно-транспортния процес и подобряват използването както на
транспортните, така и на добивните машини. Оперативната система за управление осъществява пълен контрол
на местоположението и движението на транспортните
средства по участъци и всички техни действия се регистрират и архивират. Реализира се на базата на технически средства за идентификация на транспортните
средства и техните водачи, средства за адресиране на
местата за товарене и разтоварване, технически средства за предаване на информация от автомобила към централния компютър. В новите системи за оперативно
управление се използва спътникова система за позициониране (GPS) и елементът за връзка със системата е и
идентификатор. Във възможностите на системата е и
да регистрира поотделно и общо производителността
на багери и самосвали. По искане на съответния отговорен персонал тези данни могат да бъдат представени
във всеки момент за технико-икономическа оценка.
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платена публикация

LinMot
LinMot индустриални линейни мотори
Линейните мотори LinMot са високодинамични електромагнитни устройства с директно задвижване. Линейното
движение се генерира без триене, без междинни механични
редуктори, винтови двоици или зъбни ремъци. Моторът се
състои само от две части: от плъзгач/плунжер и от статор. Плъзгачът е направен от неодимови магнити, монтирани във високопрецизна тръба от неръждаема стомана.
Статорът съдържа намотките на мотора, плъзгащите лагери на слайдера, енкодера за позиция и микропроцесор за мониторинг на мотора.
Стандартният
каталог на LinMot
включва широк обхват от индустриални линейни мотори за
натоварвания от
33N до 2'500N. Достъпни са всякакви
размери с различни
дължини на слайдерите - общо над 500 различни линейни мотори взети заедно.

Гъвкави
LinMot линейните мотори могат да бъдат свободно позиционирани по цялата дължина на техния слайдер. Скоростта на придвижване и ускорението също могат да бъдат прецизно дефинирани. За още по-комплексни движения
произволен брой профили на придвижване могат да бъдат
съхранявани в сервоконтролера като криви, а моторът може да изпълнява движението с желаната скорост. Движението на линейния мотор също може да бъде синхронизирано с другo ротационно или линейно движение.

Динамични и прецизни
С линейните мотори могат да бъдат постигнати изключително динамични движения. Скорости от над 4 m/s и
ускорения от над 400 m/s 2 позволяват много кратки време-
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на за позициониране и високи коефициенти на запълване на
циклите. С елиминирането на компонентите, извършващи
механична работа, като редуктори или зъбни предавки, линейните мотори могат да позиционират много прецизно
като точността зависи от точността на тяхната измерителна система.

Надеждни
Вътрешните сензори за
позиция измерват и следят
текущата позиция на линейния мотор не
само в покой, но
и през цялото
движение. Отклоненията в позицията се хващат веднага и
се съобщават
към системата за управление. Това гарантира високо ниво на оперативна сигурност и надеждно разпознаване на
грешки. Поради липсата на елементи с триене като скоростни кутии или СВД за преобразуване на механична
енергия, животът на изделието е дълъг, дори и при високи
натоварвания.

Основни приложения
Замяна на пневматиката. Тъй като форм-фактора
на LinMot линейните двигатели е близък до този на пневматичните цилиндри, те много често биват използвани за
замяна на пневматични цилиндри. Това е по-специално за
случаите, в които са нужни повече от две позиции и позициите е нужно да бъдат променяни или динамиката и продължителността на живота на пневматичния цилиндър
не са достатъчни. Линейния мотор предоставя възможността прецизно да се задава скорост и ускорение, което
улеснява пускането и повишава стабилността на процеса.
Замяна на сервомотори. Линейните мотори са съвместими с ротационните сервомотори с техните принципи на управление и гъвкавост. При прилагане на линейни
движения предимствата на линейните мотори ясно се открояват. Употребата им отхвърля нуждата от механични елементи като съединители, редуктори, ремъци, СВД,
както и продължителната работа за проектиране.
Замяна на гърбични дискове. Механичните гърбични дискове повзоляват високодинамични движения, но те
имат ограничена гъвкавост. Последователностите и профилите на движение могат да бъдат настроени само чрез
продължителен механичен труд. Изключително високите
динамични възможности на индустриалните линейни мотори и възможността да се адаптират профили на движение в управляващата програма, са довели до замяна на все
повече и повече механични гърбични дискове с LinMot линейни мотори.

Гемамекс Моушън ко.
София, ул. "Лозенец" 4, www.gemamex.com
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Линейна техника пазарен преглед
Като продължение на материала, посветен на линейната техника в брой 7 на сп. Инженеринг ревю,
настоящият материал предоставя информация за конкретни технологични новости и продуктови
предложения в областта. В коментарите си специалисти от водещи компании в сферата на линейната техника представят най-актуалните си и интересни решения за българския пазар към момента.

Линейните направляващи и танкетки от
Schneeberger осигуряват висока точност
и прецизност
Линейните направляващи и танкетки на Schneeberger
могат да поемат големи натоварвания и се отличават
с висока коравина. Двете изпълнения R6 и R9 допълват
фирмената фамилия направляващи с кръстосани ролки.
R6 се изпълнява в дължини от 100 мм с маса от 145 г до
1 м при 1,5 кг. R9 е налична в дължини от 200 мм при
маса 630 г, до 1400 мм при маса 4410 г.
Фино шлифованите контактни и работни повърхнини гарантират прецизни търкалящи пътечки с висока
точност. Шината се изработва от закалена инструментална стомана 1.2842 с твърдост 58 до 62 HRC, като
е възможно и неръждаемо изпълнение с инструментална
стомана 1.4034. Търкалящите тела, сачми или ролки, са
от закалена лагерна стомана с твърдост 58 до 64 HRC.
Направляващите работят със скорост 1 m/s и могат да
се ускоряват с до 50 m/s2, като се произвеждат в три
класа на точност и за приложение при температури от
-40 до +80 °С. R-шината може да се комбинира с танкетки от тип SK, SKD, SKC и SR.
За конструкции със средни до тежки натоварвания са
предназначени танкетки тип NRT, които могат да се
използват заедно с подходящите линейни направляващи.
Големият брой ролки и оптимизираното защитено
въвеждане в контакт на търкалящите елементи гарантират ниски нормални пулсации и нисък коефициент на
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триене. Уплътненията с двойни устни на всяка страна
защитават много добре от замърсявания. Модулите се
движат със скорост до 1 m/s при ускорение до 50 m/s2
и при работни температури от -40 до +80 °С. Всичко
това се предлага и в сдвоено изпълнение и сортировка в
рамките на 5 микрона.
За конструкции, работещи при средни или ниски натоварвания, са подходящи танкетки със сачми от серията SK, размери 6, 9 и 12. И трите размера са възможни
като специално изпълнение SKD с демпфериращи елементи, което осигурява висока равномерност на движението. За приложения в агресивна среда съществува и
неръждаем вариант. При температури от -40 до +80 °С
елементите се движат със скорост 2 m/s и могат да се
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Thomson предлага електромеханични
цилиндри с широко приложение

ускоряват до 50 m/s2.
Системите Schneeberger са насочени към отрасли
като роботика, металорежещи машини, опаковъчна и
измервателна техника, автоматизация, печат, полупроводникова промишленост и др.
За висока прецизност и надеждност в малко пространство са проектирани мининаправляващите МИНИСЛАЙД. Те са достъпни в две изпълнения - MSQ и MS с
ширини на шините между 4 и 15 и с различни ходове.
Еднакви за всички са ниската маса, превъзходната товароносимост и коравина.
МИНИСЛАЙД MSQ 7, 9, 12 и 15 се характеризират с
четири обхващащи сачмите пътечки, разположени на 90
градуса. Отклонението на кафезите е отстранено
напълно посредством рафинирано принудително задвижване на сепараторите. Зацепванията са вградени директно в количката и шината. Възможни са високи скорости на движение и ускорения, което съкращава цикловите времена.
При МИНИСЛАЙД MS 4 и MS 5 благодарение на готик
профила са възможни десет пъти по-високи натоварвания от тези при 90-градусови V профили. Мининаправляващите от MS типа са с еднокомпонентни кафези. При
тях е постигнато значително намаление на отклонението на сепаратора от центъра, а чрез интегрирано
центриране е възможно отклоненият кафез бързо да
възстанови положението си.
Александър Попов,
управител на Атлас Техник

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2014

Американската фирма Thomson е изобретила антифрикционнната линейна технология преди повече от 60
години. Марката Thomson се разпознава като един лидерите в производството на линейната техника.
Като част от концерна Danaher Motion, Thomson предлага изключително широка гама от метрични и инчови
серии кръгли и призматични линейни лагери и направляващи, сачмено-винтови двойки, линейни задвижващи системи и сервосистеми.
Thomson обединява най-подходящите продукти от
всяко продуктово направление в най-бързо развиващата
се продуктова гама – прецизни линейни задвижващи системи
Линейна система за движение се състои от ротационен двигател, който в комбинация със задвижващ механизъм преобразува въртеливото движение на двигателя
в линейно постъпателно движение. Thomson предлага
електромеханични цилиндри, които чрез своите характеристики все повече навлизат като алтернатива на
пневматични и хидравлични цилиндри.

Гамата на Thomson обхваща от най-малките и компактни системи за линейно движение до огромни и солидни задвижвания, могат да бъдат конфигурирани да
работят за приложения при тежки условия с високи скорости и точност.
В комбинация с редуктор MICRON и сервозадвижване
KOLLMORGEN, могат да се реализират задвижвания с
изключителна надеждност и производителност.
Като представител на Thomson за България, фирма
Бибус България ООД може да предложи комплексни реше-
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ния за системи за позициониране, обединявайки опит и
технологични познания за различните продукти на фирма Thomson и от мехатрониката като цяло.
инж. Виктор Стоянов,
управител на Бибус България ООД

Bosch Rexroth предлага нова BSHP
конструкция за цялата си гама сачмени
танкети
От средата на 2014 г. водещият световен производител на линейна техника Bosch Rexroth предлага иновативната високопрецизна технология BSHP като стандарт в цялата си гама сачмени танкети, достъпна досега само в най-високия клас продукти от серията SP и UP.
Новата патентована технология е внедрена във всички
типоразмери, версии и класове на точност, при това
без промяна на съществуващите цени.
Досега произвежданите стандартни танкети имат
фиксирана входяща зона за сачмите. От една страна, тя
трябваше да е максимално къса, за да осигури възможно
най-много сачми в работната зона, за постигане на максималната товароносимост. От друга страна, тя трябваше да е възможно най-дълга, за постепенно и плавно
натоварване на постъпващите в работната зона сачми
и осигуряване на равномерно движение без пулсации.

цизно актуалното натоварване и позволява на сачмите
да постъпват без напрежение по идеалната тангенциална крива в зоната на натоварване. Резултатът е повишена работна точност, изключително равномерно движение без пулсации и намалено триене, което води до
значителни подобрения в качеството на изделието.
На приложената графика е показано директно сравнение на работната точност на стандартна и BSHP танкета. Ясно се вижда, че пулсациите (прекъснатата линия) значително се намаляват (непрекъснатата линия)
чрез иновативно оформената BSHP входяща зона.
Основни технически характеристики: динамично натоварване от 3900 N до 223 000 N; максимална скорост
3-10 m/s; максимално ускорение 250-500 m/s2; смазване
масло/грес; околна температура от 0 °C до +80 °C.
Основни предимства са: 100% увеличен експлоатационен живот; 50% увеличено статично натоварване; 26%
увеличено динамично натоварване. Новата система също
така осигурява значително подобрена равномерност на
движението; намалена работна температура; намалени
габарити на конструкцията – натоварването на размер
20, съответства на размер 25 на други производители;
пълна съвместимост с наличните направляващи и др.
БР Техника

Линейните задвижвания LinMot покриват
широк кръг от задачи в
промишлеността
Гемамекс Моушън Ко. предлага на българските машиностроители линейни задвижвания с неоспорими качества
и предимства от швейцарския производител LinMot. Сред
предлаганите модели е линейния мотор с линейно-ротационно движение PR01. Комбинирането на линеен мотор
и на ротационен серводвигател в компактен корпус създава нов конструктивен елемент за нуждите на конструкторите на иновативни машини. Тъй като всеки мотор е

Това противоречие е решено чрез новата BSHP система. Тя притежава иновативна входяща зона за сачмите, която се адаптира индивидуално към текущото натоварване на танкетата. Новият стоманен сегмент е
така конструиран, че неговата деформация следва пре-

управляван от свой сервоконтролер са възможни високодинамични линейно-ротационни движения. Синхронизирани или напълно независими едно от друго те могат да
бъдат реализирани по елементарен начин. Като иновативен конструктивен елемент PR01 може да бъде използван за комплексни задачи като пробиване, затапване, затваряне, завинтване на капачки, подреждане, изравняване и
много други. Новият конструктивен елемент позволява
независимото регулиране както на линейната сила (натиск), така и въртеливата сила (затягащ момент). Ли-
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нейните мотори PR01 осигуряват до 1000 N линейна
сила и до 9 Nm въртящ момент.
LinMot допълва серията
от индустриални линейни
двигатели с неръждаем корпус с малогабаритния модел P01-37x120F-HP-SSC с
изключително висока степен на защита IP69K. С
технология на линеен двигател с директно задвижване и гладък и хигиеничен дизайн, той покрива широк
кръг от задачи в хранителната, фармацевтичната и
пакетиращата индустрии, както и приложения с наличие на агресивни среди. В ХВП, където решенията с пневматика изискват още по-висока динамика, прецизност
или повече позиции, линейният двигател с корпус от
неръждаема стомана е подходящото решение. Замествайки линейните решения със синхронен ремък или със
СВД в машините за хранителната индустрия или в машините със силно агресивна или дори с асептична среда,
системите LinMot редуцират сложността, енергийните разходи и разходите за поддръжка. Линейните директни двигатели LinMot позволяват на машинния дизайнер да разработва много компактни решения, поради
отпадането на необходимостта от серводвигател или
редуктор. Инсталирането е много просто, тъй като
куплунгът, също със степен на защита IP69K, е направо
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върху мотора и е нужен само един кабел за връзка със
сервоконтролера. Новият малогабаритен двигател се
предлага с редуциран външен диаметър от 48 mm и
дължина от 245 mm. Може да бъде поръчан със или без
вградено водно охлаждане и сили до 210N.
инж. Борислав Русенов, регионален мениджър
за Южна България, Гемамекс Моушън Ко.

Серията линейни електрически
задвижвания тип LE решават различни
задачи в автоматизацията
В своята продуктова гама SMC поддържа изключително голям брой различни видове линейни задвижвания. Многообразието е застъпено както в традиционните за
фирмата задвижвания - комбинации от пневматичен цилиндър с различни видове направляващи, така и при хидравличните и електрическите задвижвания. В областта
на пневматичните задвижвания ние предлагаме една от
най-интересните иновации – комбинирано пневматично
и еластично демпфериране в края на хода. Благодарение
на това се постига олекотяване с около 17% на изделията, намаляване времето на цикъла и понижаване на шума.
През последните няколко години SMC разви серия от
линейни електрически задвижвания тип LE, предназначени за решаването на различни задачи в сферата на автоматизацията. Освен известната японска страст към
предоставянето на перфектни механични решения - механизми, предавки и линейни направляващи, особено внимание е отделено на управлението на двигателите. Механичните системи се предлагат с 24 V DC и 220 V AC двигатели.
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Постояннотоковите двигатели биват серво или
стъпкови с обратна връзка. Драйверите на двигателите могат да позиционират в 64 точки, управлявани
чрез дискретни I/O или през Getaway чрез сериен интерфейс. При някои от контролерите на постояннотоковите двигатели не се използва PC за програмирането им.
За основен доставчик на 220 V AC двигатели SMC
избира Mitsubishi Electric. Като възможност ние предлагаме готови решения за монтирането на двигателите на
още 7 различни производителя.
Всичко това позволява да бъдат решавани задачи с
различна сложност, като се подбере правилната комби-

нация, позволяваща оптимизирането на решението и по
стойност.
Нов продукт на пазара е и линейното задвижване LAT3,
което обединява в себе си 3 функции - линейно преместване, контролирано пресоване и измерване на преместването. Това става благодарение на използването на
миниатюрен линеен двигател, направляващи и сензор.
Като обобщение, SMC работи постоянно в две основни насоки: технологично развитие и усъвършенстване
на познатите елементи за постигане по оптимален
начин изискванията за точност, повторяемост, надеждност и т. н.; интегриране на двигателите (пневматични, хидравлични, електрически), механичните елементи
и предавки с управлението, което води до завършени
решения, готови в различна степен за вграждане както
в механична така, така и в информационна система от
по-високо ниво.
Пламен Тюркеджиев, управител на Ес Ем Си
Индъстриал Аутомейшън България

Предлагаме използването на
електроцилиндри със сервомотор с общ
силов и комуникационен кабел
В Индуматик ООД винаги се стремим да търсим и
предлагаме решения на нашите клиенти, а не просто
продукти в това число и в случаите, когато става въпрос
за линейните задвижвания. Често клиентите ни имат
специфични изисквания от гледна точка на работната
среда, температура или агресивност, особено когато
става въпрос за химическата, минната и хранително-вкусовата промишленост. В този аспект интересни продукти за среди с висока температура са пневматичните
цилиндри на нашия партньор Parker Hannifin серия P1S
съгласно ISO 6432 и ISO 6431 с диаметри от ∅10 до ∅125.

Тези цилиндри и аксесоарите към тях се изработват от
неръждаема стомана и освен в стандартно изпълнение за
работна температура от -10 oC до +80 оС могат да бъдат
изработени и във варианти за ниски температури до -40
оС и за високи температури до +150 оС.
Други интересни решения в линейната техника са
електроцилиндрите и електролинейните задвижвания
със сачмено-винтова двойка или ремък. При този тип
задвижвания говорим за висока точност и управление на
характеристиките на хода. В партньорство с Parker
можем да предложим широка гама цялости решения от
контролера за движение през драйвера, сервомотора и
редуктора до линейното задвижване или електро цилин-
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дъра. Цилиндрите ETH
могат да достигнат
сили до 114 000 N, което в определени случаи
може да ги направи заместители на използването на хидравлични цилиндри.
Според нас в момента в момента от гледна точка на енергийна
ефективност и повишаване на производителността и качеството все по често се използват електрически задвижвания браншове и приложения, които до този
момент са били доминирани от пневматичните или хидравличните цилиндри. Това може да се види и от тенденцията на разширяване на продуктовото портфолио на
всички водещи производители на пневматични изделия в
последните няколко години. В тази област едно от найиновативните решения, които можем да предложим, е използването на електроцилиндри със сервомотор с общ
силов и комуникационен кабел. Също така и технологията
Motornet DC за последователно свързване на електроцилиндри, задвижвани чрез сервомотор с вграден драйвер.
Последователното свързване се осъществява чрез хибриден кабел, с който могат да бъдат захранени и управлявани няколко сервомотора последователно. Тази технология е особено подходяща при каруселните машини.
Петър Христов, организатор маркетинг,
Индуматик ООД
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Camozzi предлага решения за
пропорционално управление при линейни
задвижвания
Използването на пропорционална пневматика е една
от областите, обект на постоянно развитие, където
все по-често сме свидетели на новини и която може да
се разглежда като модерна технологична тенденция.
Макар концепцията да е отдавна позната и прилагана,
развитието на производствените технологии, новите
материали и търсенето на по-обхватна автоматизация
доведоха до появата на много интересни изделия и решения.
Фирма Camozzi винаги е
приемала за своя водеща
философия производството на изделия, проектирани да предложат максимална добавена стойност
за клиента, а иновациите
в пропорционалната пневматика заемат съществено място като една
от движещите сили при
разработките: в случая осигуряване на пределна
прецизност. Например
конструктивните специфики на вентилите AP621L позволяват да се
постигне много ниска
стойност на хистерезиса
и изключителна повторяемост, или новата серия
пропорционални регулатори MX-PRO, които съчетават в себе си високите показатели за дебит, стабилност и устойчивост
на регулаторите MX2 с компактността и динамичната
работа на пропорционалните вентили от серия K8P.
В областта на линейното задвижване следва да се
обърне внимание на пневматичните цилиндри серия 6PF
с интегриран датчик за положение, без да се пропуска
най-прецизния вариантите за управлението им – вентилите от серия LRWD и LRPD.
При пропорционалните серво-вентили LRWD и LRPD
се прилагат съвременни високотехнологични решения
за контрол на налягане и дебит. Те продължават развитието на линията LR от аналогова в дигитална версия.
Използва се въртящ се ротор с електронна обратна
връзка по положение. Системата е патентована и осигурява максимална прецизност и скорост с ниска консумация на въздух. С помощта на допълнителни компоненти за стандартни приложения, лесно се контролират
движение – скорост и ускорение, и позициониране на
линейни актуатори. Както и в предходната разновидност, при дигиталния вариант на серия LRWD и LRPD
сърцевината на изделието е въртящият се плунжер с
уплътнение метал-метал, което осигурява динамично
регулиране без триене. Вграденият енкодер с висока резолюция позволява непосредствено да се управляват
всички функции на вентила и да се постигнат необходимите експлоатационни характеристики. Изчислителна мощ на микропроцесора дава възможност за изпълне-
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ществена посредством конектор M12 с клас на защита
IP67, монтиран на задния фланец. Тъй като отговарят
на ISO 15552 могат да се комплектуват с цялата гама
стандартни аксесоари.
Трябва непременно да се отбележи, че Серия 6PF е оборудвана със специални уплътнения с малка сила на триене, което е от съществено значение при пропорционалното управление. Модификация свежда до минимум влиянието на „stick-sleep“ ефекта – неравномерен ход при
ниски скорости, и „breakaway“ ефекта – преодоляване на
задържащите сили в покой, за да се постигне точно регулиране на усилието. Силите на триене са намалени с
повече от 40% спрямо стандартните цилиндри.
Типични приложения, изискващи точно регулиране на
положението или усилието, упражнявано от пневматичните цилиндри, са обтегачи и компенсатори при развиване на хартия или фолио, отрезни машини, инсталации
за заваряване, шлайфане или полиране, механизми за балансиране, измервателни системи и много други.
инж. Мартин Кичев,
продуктов мениджър, ЛД

ние на сложни алгоритми. В резултат разполагаме с отлична динамика и точност – време на реакция 5 ms (от
0 до 100%). Настройването на експлоатационните параметри се осъществява благодарение на съответственото програмното осигуряване посредством USB
порт.
Пневматичните цилиндри от серия 6PF са специално
проектирани с цел да осигурят по-добър контрол на буталния прът. Те разполагат с интегриран потенциометричен преобразувател за положение, който дава непрекъсната обратна връзка за положението на буталото по
дължината на целия ход и позволява позиционирането им
с точност до 0.1 mm. Гамата на 6PF включва диаметри
от ∅50 до ∅125 mm и стандартни ходове от 50 до
500 mm. Освен постоянния контрол посредством преобразувателя за положение, на буталния прът има монтиран и магнитен пръстен за допълнително използване на
крайни изключватели. Електрическото свързване се осъ-
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Серия ASDA-A2R е предназначена за
приложения с високи скорости и висока
точност
В постоянно променящия се глобален пазар бизнесът се трансформира и
расте. Ключът към успеха
е да предложим на пазара
бързи, точни и непрекъснато иновативни персонализирани решения за нашите
клиенти. За да постигне
целите си и да върви в крак
с променящия се пазар,
Delta официално стартира
новата си система за линейно задвижване серия
ASDA-A2R, предназначена
за приложения с високи ско-
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рости и висока точност за контрол на движението и
позиционирането.
Серията ASDA-A2R е иновативна линейна система за
задвижване, в която успешно са интегрирани CANopen и
DMCNET комуникационни интерфейси, предлагащи бърза
реакция и контрол с висока точност. Свързването с
карти за контрол на движението на Delta и програмируеми контролери за автоматизация (PAC), например MH1S30D, може да предостави идеално решение за многоосните приложения за контрол на движението в различни
автоматизирани индустрии.
С линейни мотори Delta ECML-S16/20/25/32 серията ASDA-A2R е в състояние да изпълни оптимално изискванията за висока точност, висока твърдост, бързодействие и на свободни хлабини. Това не само увеличава ефективността на работата на системата за контрол на движението, но и разширява приложенията на
серво системата, за да задоволи високи изисквания за
точност.
Актуалните линейни системи за задвижване на пазара са по-сложна система, която включва серво задвижване, линеен мотор, линейна скала и външен контролер,
като в много случаи компонентите идват от различни
доставчици, а клиентите трябва да полагат много усилия за интеграция.
Серията ASDA-A2R комбинира линейните мотори на
Delta с PAC Delta, за да създаде по-опростена система с
лесна инсталация, бърз монтаж, бърза комуникация,
отлична производителност и по-малко усилия за интеграция.
При свързване на ASDA-A2R към допълнителен модул
за преобразуване на сигнали ASD-IF-EN0A20 посредством
интерфейс на двигателния енкодер, квадратните вълни
и синусоидалните вълни за обратна връзка от линейната скала, линейният мотор и енкодерът могат да се
преобразуват в комуникационни сигнали към ASDA-A2R.
ASD-IF-EN0A20 превръща входящите сигнали в сигнали с
висока резолюция (усилване на сигнала: кратно на 2048),
за да намали значително шума и изкривяването и да предостави по-точно предаване на сигнала, което е от съществено значение за реализирането на бързи и оптимални комуникации.
Добра стабилност, висока надеждност и отлична
производителност са сред характеристиките на серията линейни задвижвания ASDA-A2R на Delta.
Типичните приложения са: експонатори, пробивни
машини, машини за линейно рязане, производство на
електронни компоненти, производство на TFT-LCD дисплеи и много други.
Руслан Волковицкий,
Мехатроникс

KF CASM актуаторите гарантират
повишена енергийна ефективност в
автоматизацията
Електронните цилиндри CASM са перфектно пригодени за бърза работа и мощни линейни движения. За разлика от пневматичните или хидравличните цилиндри,
електронните цилиндри CASM са гъвкави и могат да се
позиционират най-прецизно. Още повече, поради намаления си брой компоненти, цялата система е по-икономична, изисква по-малък разход на енергия и разходи за
поддръжка.
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Модулната концепция на CASM позволява лесно
свързване с предпочитаната от вас не само серво-, но
вече и постояннотокова задвижваща и контролна система. Това може да намали значително разходите за
дизайн и програмиране.
инж. Радомир Караколев,
специалист продукти и сервиз
на Технически отдел, SKF България ЕООД

Festo предлага широка гама пневматични
задвижвания
Първите еднодействащи цилиндри в Европа са произведени от Festo. Днес компанията предлага широка
гама пневматични задвижвания - от еднодействащи,
двойнодействащи компактни и кръгли до ротационни
цилиндри и затегателни модули. Милиони цилиндри на
Festo се използват надеждно всеки ден повече от 40
години.

Вече не е нужно да настройвате демпферирането на
цилиндрите, ние предлагаме такива със саморегулиращо се. Това редуцира времето за монтаж и опростява
сглобяването и е много интересен начин за намаляване
на времето на цикъла, особено за производители на оригинални оборудвания. Демпферирането винаги се регулира само, дори и при промяна на товара и/или скоростта. Това гарантира, че новите ни цилиндри тип DSNU,
DSBC или ADN имат едни и същи демпфериращи характеристики при всякакви обстоятелства. Също така
означава, че няма, как да се допуснат непредвидени,
инцидентни промени на настройките.
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Безбуталните цилиндри тип DGC от Festo, независимо дали са с базовата направляваща или със сачменолагерна направляваща, са уникални заради възможностите си за голяма товаримост и прецизност при динамично преместване на големи маси.
Като световен лидер на пазара за сервопневматични
системи Festo представя третото поколение сервопневматични задвижващи системи. Това включва иновации
като пропорционален разпределител VPWP за управление на посоката, който ще разкрие нови области за
приложение и ще направи познатите решения дори полесни.

Festo предлага различни линейни оси за динамична реакция и скорост, прецизност и мощност при преместване. Задвижванията със зъбен ремък, сачмено-винтовите
задвижвания с циркулиращи сачми и иновативни сачмени
вериги осигуряват подходящата технология за всяко едно
приложение. Има много възможности за конзолни осови
функции със специални конзолни оси и направляващи или
манипулаторни устройства.
Предлаганият от нас пакет Optimized Motion Series
прави електрическото движение лесно и безопасно. Той
съдържа електрически цилиндри тип EPCO, включително
мотор и контролер тип CMMO-ST за мотора, както и
кабели подходящи за електрическата верига. Вече не са
възможни грешки, защото има само един код за поръчка
за целия пакет, а параметризацията му е невероятно
лесна.
Новият 2D H-портал тип EXCH е високоскоростна
манипулаторна система с роботна функционалност.
Предлага оптимално съотношение от работно и монтажно пространство, благодарение на уникалния си дизайн само с един ремък. Системата е свободно конфигурируема, включително пневматичната или електрическата Z-периферия и контролера. Тази манипулаторна система е високопроизводителна от гледна точка на броя
на циклите, работно пространство, точността на придвижване и позициониране.
Продуктовата гама контролери и мотори на Festo
включва множество серво- и стъпкови мотори и е оптимално пригодена за всички електрически задвижвания.
Максимални динамични характеристики, прецизност,
максимален експлоатационен живот и минимална нужда
от поддръжка - това са спецификите на линейните моторни оси тип ELGL-LAS и линейни моторни цилиндри
тип DNCE-LAS, DFME-LAS или ADNE-LAS на Festo. Те са
правилният избор за приложения, в които максималната
скорост и ускорение, както и точното позициониране,
са от голямо значение.
инж. Калин Стаматов,
инженер продажби
Електрически задвижвания,
Фесто ЕООД
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Линейните мотори на HIWIN са лишени
от приплъзване и натрупване на
аксиална грешка при работа
Линейните мотори на фирма HIWIN са директно задвижвани, благодарение на което са лишени от приплъзване и натрупване на аксиална грешка при работа.
Имат голяма динамика и са лесни за обслужване. Отличават се с дълъг живот, изключителна прецизнoст при
позициониране – 5 микрона, високи ускорения – до 100
m/s2 , плавно движение, компактен дизайн, нискостойностна поддръжка. Измервателните системи варират
от оптична, абсолютна, инкрементална, дигитална TTL,
магнитна и др. През настоящата година в България
беше внедрена първата такава система за задвижване.

Компанията предлага на пазара и ротационни маси,
които също са директно задвижвани. Това елиминира
вероятността от приплъзване и натрупване на греш-
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ка при работа. Освен това имат голяма динамика и интегрирани енкодери, а обслужването им е значително
улеснено. Характерна за тях е високата надеждност и
високи скорости – до 1500 rpm, изключително прецизни
са при позициониране – от 150 до 20 (+/- 2) arc sec, товароносимостта е аксиална - до 25 000 N и радиална до
20 000 N, ротацията е плавна, дизайнът е компактен.
Измервателните системи са като при линейните мотори на компанията.
Асен Георгиев, консултант продажби,
ХАЙУИН България

коравина при висока точност, Schaeffler предлага X-life
продукти в областта на линейната техника. Сред тях
са четириредните сачмени направляващи KUVE и четириредните ролкови направляващи RUE. За високоскоростни приложения – до 10 м/сек. са направляващите от
серията KUVE…HS. На тяхна база са изградени и високоскоростните линейни модули с ремъчно задвижване
MKUVE25-HS-ZR (фиг.1). При най-товароносимия тип от
ролковите направляващи RUE100-E-L една количка е със
статична товароносимост 149 тона и динамична товароносимост 63 тона при тегло 36,4 кг. Богатата
гама корозионно- и износоустойчиви покрития на направляващите допълнително повишава експлоатационния им
живот.

Високо износоустойчивата триболента
от iglidur V400 издържа на дълготрайни
температурни натоварвания
Фирма Хенлих предлага на пазара новата
високо износоустойчива триболента, изработена от материал
iglidur® V400, издържа
на дълготрайни високотемпературни натоварвания до 200 °C и на
множество флуиди. С
минималната си дебелина от 0,5 mm, триболентата се монтира
лесно, например чрез лепене.
Продуктът намира
приложение при повърхности, подложени на
триене една спрямо
друга, при линейни движения на плъзгащи направляващи и
при оптимизация на транспортни приложения.
инж. Венцислав Чалов,
продуктов мениджър линейна техника, Хенлих

Schaeffler поставя акцент върху
иновативните продукти в областта на
линейната техника
Разработването и произвеждането на прецизни изделия с най-добро качество, както и добрият сервиз са
традиция на Schaeffler Group. За да бъдат използвани
нашите продукти правилно, ние предлагаме необходимата помощ още във фазата на разработването им –
с безплатния онлайн модул за пресмятане на направляващи системи BEARINX®-online Easy Linear. За приложения, в които се изисква не само товароносимост, а и
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Сред иновативните продукти в гамата на Schaeffler са
хидростатичните направляващи. Те са компановани в
същото пространство като търкалящите направляващи,
отличават се с интегрирано хидравлично управление,
повишена динамична коравина вследствие на отличното
гасене на вибрации и подобрено качество на обработваните повърхнини при интензивно стружкоотделяне.

Други иновативни продукти в нашата гама са планетно ролковите предавки PWG (фиг. 2). Те осигуряват
максимална производителност в минимално пространство и елиминират необходимостта от скоростните
кутии при комплексни електро-механични системи. Компактни и тихи са. С тях са възможни много малки стъпки
- 0,01-10 mm, имат много висока товароносимост и висока аксиална коравина.
Алексей Гешев, инженер продажби,
Шефлер България ООД
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Новата вътрешно-кръглошлифовъчна
машина STUDER S141 за къси и дълги детайли
Основополагаща иновация
която използва доказани
технологии
Новата машина на STUDER S141 e разработена изцяло на нов принцип. В нейното развитие е вложено Know-how от
много десетилетия опит в шлифоването
и фундаментални конструктивни знания на най-високо ниво.
STUDER S141 е идеалната машина за
шлифоване на части за патронници,
шпиндели и корпуси за шпиндели, роторни валове или оси. Машината е подходяща за шлифоване на много разнообразни
детайли, които намират приложение в
сферите на инструментална екипировка, задвижващи елементи, авиация и машиностроене.

ползват се дорници за вътрешно шлифоване с дължини до 265 милиметра.
По този начин детайлите могат да
бъдат обработени изцяло отвътре и
отвън на една установка при минимални спомагателни времена.
• Работната маса е подходяща за дължини на детайла от 300, 700 и 1300 мм
и чрез управлението на машината се
завърта автоматично от -10° до
+20° за конусно шлифоване.

Акценти на S141
• Машинната основа е патентована
минерална отливка GRANITAN S103.
Антивибрационните й свойства водят до отлично качество на повърхнината на шлифованите детайли.
Краткотрайните температурни колебания до голяма степен се компенсират посредством благоприятното
термично поведение на Granitan.
Направляващата система StuderGuide
за оси X и Z е покрита с устойчив на износване при плъзгане материал
GRANITAN S200, който осигурява изключително висока точност на преместване по осите в целия диапазон
на скоростите при високо допустимо
натоварване.
Голямото предимство на StuderGuide
спрямо хидростатичните направляващи са антивибрационните свойства в
посока на движението. Шейните се
задвижват с линейни мотори с директни измервателни системи.

• Предното седло може да бъде задвижвано директно или ремъчно според
изискванията на клиента.
• Концепцията на стабилния люнет,
специално разработен за вътрешно
шлифоване, позволява лесна настрой-

ка и универсална употреба.
• Машината може да бъде оборудвана с
до две приспособления за заточване със
стационарни или въртящи инструменти. Това позволява да се използват
оптимизирани шлифовъчни инструменти по време на целия процес на обработка. Така е изпълнено ключово условие и изискване за възможно най-висока прецизност на размери, контури
и качество на повърхнината.
• Конзолата с 15"-Touchscreen /тактилен екран/ и управление Fanuc, серия
31i-B с интергрирано PC е разположена в дясно от голямата двойна плъзгаща врата. По този начин по време
на работа на машината операторът
има отлична видимост върху работната зона.
• На разположение на клиента са две
различни интуитивни операционни
системи - StuderWIN и StuderSIM. И
двете операционни системи са подходящи за разнообразни приложения и
позволяват надеждното програмиране на всички основни работни цикли
за шлифоване, заточване и измерване
по време на работния процес.

Представител на

за България
• Шлифовъчната глава е оборудвана с
четири шпиндела, от които два могат да бъдат външношлифовъчни. Из-
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Инструменти
Инструменти за
високоскоростна (HSM)
и високопрецизна (HPM)
обработка
Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, представя темата Инструменти за високоскоростна (HSM) и високопрецизна (HPM) обработка. В настоящия брой читателите могат да прочетат
разработката на проф. д-р Галина Николчева и проф. дтн Георги Попов от Техническия университет в
София. Редакцията ще предостави думата на водещите доставчици на пазара, които в брой 9 на списанието да споделят мнението си за технологичните тенденции, както и да представят продуктите си.

В

исокоскоростното фрезоване
възникна и се разви през 80-те години на 20-ти век. Неговото означение в западната литература е
HSM (High Speed Milling). Това понятие притежава различни специфики:
l екстремни честоти на въртене
на вретеното;
l значително увеличение на подавателните скорости;
l такива скорости на рязане, при
които инструментът и детайлът
остават студени;
l при обработка на сложни 3D-

78

повърхнини на закалени стоманени детайли става излишно допълнителното шлифоване и полиране.
В последно време на преден план
излиза голямата стружкова производителност. За да бъде постигната тя обаче, е необходимо трите
фактора: мощността на вретеното, честотата на неговото въртене и подавателната скорост, да
бъдат съгласувани в подходящо
съотношение.
Скоростите на рязане при HSM
варират според обработвания материал между 1000 и 7000 m/min.
Тези скорости са възможни само

при използване на съвременни инструментални материали и съответно гарантиране на необходимата трайност на инструментите.
Тези особености на HSM превръщат познатия метод на конвенционално фрезоване в принципно различен процес, определен от
променения механизъм на процеса
на рязане. Противно на конвенционалното фрезоване, при HSM с
увеличаване на скоростите на рязане и работното подаване над определени стойности се получава
незначително износване на инст-
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румента, сравнен с други режими
на рязане.
Към инструментите за HSM
има специфични изисквания по отношение на избора на материала,
покритията и геометрията на инструмента, съобразени с условията на рязане. Всички те определят
с какво топлинно натоварване
може да работи инструментът.
Особеното при избора на материал е, че в зависимост от приложението и от конкретния обработваем материал се използват различни инструментални материали, с различни покрития. За обработване на лят чугун се използват
инструменти от CBN и режещите
керамики (Si3N4), твърдосплавните
материали (WC) с покритие от TiN
и TiCN са предпочитани за обработване на легирани стомани с
твърдост до HRC<42 и с покритие
TiAlN и AlTiN за обработване на материали с твърдост HRC>42. За
специални приложения като
твърдо струговане (60-65 HRC) се
използват пластини от РCBN със
специално обработени режещите
ръбове.
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Материали
Повечето режещи инструменти, проектирани за HSM, се правят от WC. Големината на зърната на WC влияе на твърдостта,
жилавостта и якостта на режещите ръбове. Типичните сортове
WC имат 2-5 µm големина на зърната и твърдост по Рокуел 89-93.
При високоскоростни обработки за
ротационни инструменти се използват сортове WC с ултрадребни зърна (0,2 - 0,5 µm) със
съдържание на кобалт от 6 -16%.
Други използвани материали за
HSM са: режещи керамики (Al2O3,
SiN и SiCw) и поликристален диамант (PCD). За избягване на счупването на инструментите от керамика, се разработват керамични композитни материали.
Режещата керамика - силициев
карбид (SiCw) - ускер e проектирана така, че да обедини в себе си висока издръжливост, превъзходна
устойчивост на разрушение, топлоустойчивост и износоустойчивост. Ускерът е прекъсната иглообразна нишка с размер от 0,1 - 1
µm в диаметър и с дължина от 5 -

100 µm. Керамиката SiCw - ускер се
използва много успешно при HSM
на алуминиеви и титаниеви сплави, както и на сплави на основата
на никел. От нея се изработват
сменяеми режещи пластини (СРП)
и монолитни палцови фрези, като
се постига високо качество на обработваната повърхнина.
PCBN заедно с диамантите има
най-голяма трайност при високи
скорости на рязане. Използва се при
HSM на материали с твърдост 45 65 HRC - твърди стомани, бързорежещи и труднообработваеми стомани, твърд и мек чугун, никелови
сплави. Колкото твърдостта на
железните материали е по-висока,
толкова ефектът от използването
на PCBN е по-голям в сравнение с
WC. Композитните сортове на
PCBN много добре се използват за
високоскоростно фино обработване
на твърди стомани и за прекъснати и непрекъснати фини операции
при твърд и мек леярски чугун.
В последните години се разработват нови нанопокрития, които се използват за HSM на твърди
материали (40 - 65 HRC).
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Високоскоростната механична обработка
гарантира висока ефективност
на процесите
В съвременната практика за обработването на цветни метали (предимно алуминий), закалени стомани и трудно обработваеми материали
все по-масово се използва високоскоростна обработка (High Speed
Machining), тема, която сп. Инженеринг ревю разгледа обстойно в своя
брой 1/2013.
Както е известно, тази технология се състои в механично обработване на детайли с висока скорост посредством стружкоотнемане и дава
възможност да се повиши ефективността, точността и качеството
на изделието в сравнение с използваните конвенционални методи. Това
определя и постепенното й навлизане сред предпочитаните технологии
за изработка на детайли за авиацията, щампи и пресформи, детайли с
много малки размери и др. Използват се предимно машини с цифровопрограмно управление (ЦПУ), най-вече обработващи центри.
С високоскоростна обработка се постигат по-добри резултати при
механичното обработване на материалите, по-гладки повърхности и поголямо количество снет метал. Технологията прави възможна и обработката на материали с твърдост до HRС 60. Постигането на висока
скорост на рязане при постоянен диаметър на инструмента налага
значително увеличаване на скоростта на въртене на вретеното, особено при обработването на детайли с прецизна геометрия. Ниското топлинно натоварване на инструмента и детайла обаче елиминира нуждата от смазочно-охлаждащи течности.
Високоскоростната обработка изисква инструменти и машини, отговарящи на определени критерии. За да бъде класифицирана една машина като високоскоростна, е необходимо тя да гарантира високи скорости на рязане от порядъка на 300 - 1000 m/min, високи подавателни
скорости (60-90 m/min) и високи ускорения в диапазона 1-3 G (10-30 m/
s2). Важни особености са типът на задвижването, на мотора, инструменталната система, инструменталният държач.
Машините, предназначени специално за високоскоростна обработка,
се характеризират с олекотена конструкция с цел постигане на висока
динамика. Задължителни са и много високата работна точност, стабилност и виброустойчивост на системата. Наред с използването на
високотехнологични елементи по конструкцията, изискванията към машините се допълват от възможностите за прецизна настройка на различни параметри като позициониране, скорости и ускорения. От съществено значение е да са налице и възможности за висока степен на автоматизация.
За високоскоростната обработка се използват различни компановки
металорежещи машини – най-често с три управлявани оси, с вертикална
и хоризонтална компановка.
Високоскоростната обработка дава отлични резултати при обработването на легирани стомани в твърдо състояние, като изисква по-малко
довършителни операции по почистване на обработвания детайл и повишава качеството на обработваните повърхнини. Високоскоростното
фрезоване може да замени електроерозийната обработка при изработването на пресформи, щампи и матрици от инструментална стомана
с висока твърдост в редица приложения. В последните години високоскоростно фрезоване се използва при обработването на леки сплави (никелови, титаниеви) и биметални композити. Предимства са по-високите производителност и качество на изделията при по-ниски разходи.

Геометрия на
инструмента
Геометрията на инструментите за високоскоростно фрезоване
се променя спрямо стандартната, за да отговори на условията на
работа. Тя включва: форма на пла-
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стините, геометрия на стружкочупещите канали по предната
повърхнина, геометрия на оформянето на режещите ръбове, геометрични параметри.
Използването на високи скорости при фрезоване на високотвър-
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ди материали за чисти обработки
изисква:
l грубата обработка да се провежда с максимално отнемане на метал;
l обработената повърхнина да
бъде с параметри, близки до тези
на чистовата обработка, така че
да се получава относително постоянно чистово обработване
(0,05 до 0,5 mm).
По тази причина при високоскоростно фрезоване трябва внимателно да се подбира геометрията
на пластините.

фрези със сферичен край се правят
къси и с малка дължина на контакта, с оглед отделянето на по-малко топлина и намаляване на риска
от вибрации. Това се отнася както за монолитните, така и за фрезите със сменяеми режещи пластини. Конструкцията, която се е
наложила за HSM при обработване
на високотвърди материали е палцова фреза със сферичен край и
кръгли индексирани сменяеми пластини с един или два режещи ръба.
Пластините са от WC или от
PCBN.

Предни и задни ъгли на
инструмента

Стружкови канали на
палцовите фрези

При HSM се използват фрези с
положителна геометрия, при която пластините са с плоска предна
повърхнина и с положителен заден
ъгъл и фрези със смесена геометрия. Пластините при тях са с профилна предна повърхнина, положителен преден и задни ъгли на режещия ръб. Главният преден ъгъл се
увеличава благодарение на вълнообразната форма на режещия ръб,
получена от стружкочупещите
канали.

Типично за HSM е, че дълбочината на рязане ap и ae и средната дебелина на стружката hm са по-ниски, сравнени с конвенционалното
фрезоване. Количеството отнет
материал Q е много по-малко,
съответно и образуваните стружки са по-малко, отколкото при
нормално обработване, с изключение на обработването на алуминий и някои нежелeзни материали
и на чистовите операции на всички видове материали.
Затова размерите на стружковите канали не е необходимо да са
големи и каналите трябва да са
максимално къси. Инструментите с минимални размери на стружковите канали са по-здрави и постабилни. Това позволява режещият инструмент да се прави с
възможно най-големия диаметър
на стеблото, като не се включват
каналите. Така стабилността е
по-голяма, което е подходящо за
високи скорости на обработване.

Режещи ръбове
В последните години повечето
водещи производители на инструменти разработват пластини с
винтов режещ ръб. Криволинейният винтов режещ ръб влияе на изменението на предния и задния
ъгли по време на фрезоването. Всеки режещ ръб навлиза постепенно
в заготовката, при което силите
на рязане също се увеличават постепенно. От този тип пластини
има квадратни, правоъгълни и
ромбоидни за обработване на рамена под 90°, чела и джобове.
Режещите ръбове на палцовите

Опашка на инструмента
Опашките на палцовите инструменти със сферичен край се пра-

За авторите:
Проф. д-р Галина Николчева е преподавател в катедра "Технология на
машиностроенето и металорежещи машини" (ТМММ) на ТУ София от
1981 г. Научните й интереси са в областта на рязането, режещите
инструменти и екипировка, интелигентните методи в индустрията
и др.
Проф. дтн Георги Попов е преподавател в катедра ТМММ на ТУ София от 1976 г. Научните му интереси са в областта на проектирането, конструирането, изпитването, поддържането, ремонта, модернизацията и диагностиката на производствената техника, интелигентните методи за проектиране в машиностроенето, реконфигуриращите се производствени системи и др. През 2014 г. е удостоен от ТУ
Варна с почетното звание "доктор хонорис кауза".
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вят с възможно най-голям диаметър с оглед стабилността и
момента на огъване. Опашката на
тялото на инструмента се изработва от стомани или WC. Карбидните опашки се използват при
приложения с много висока точност. Дължината на опашката,
съответно конзолността на инструмента, директно влияе на
неговата стабилност. При по-малка стабилност се отделя повече
топлина, което предизвиква вибрации. Максималната скорост на
въртене на инструмента зависи
от неговата конзолност. Колкото
е по-къса цилиндричната опашка
на инструмента, толкова по-голяма е скоростта на въртене.

Конструкции сглобяеми
инструменти
Фирмите създават уникални
конструкции инструменти за
HSM, предназначени за конкретни
приложения. Тенденцията е телата да са леки (от алуминий), като
много лекото тяло на инструмента не само предпазва вретеното
на машината, но и създава много
малък инерционен момент. Има
разработени конструкции на фрезови глави от PCD с тяло от алуминий.
За високоскоростно обработване на нежелезни материали с висока точност е разработена челна
фреза. При по-големите размери
фрези телата са от алуминиева
сплав за намаляване на теглото
или от твърда стомана за по-голяма стабилност.

Конструкции монолитни
инструменти
При монолитните инструменти има голямо разнообразие от
геометрии (брой зъби, ъгли γ, α, ω,
подточвания).

Челно-цилиндрични
палцови фрези
На пазара се предлага специалната серия монолитни WC палцови фрези, които са проектирани за
HSM. Те са с диаметри от 0,4 до 25
mm. Има палцови фрези с 2, 4 и 6
пера, с ъгъл на наклона на винтовия канал ω от 30° до 50°.
Проф. д-р Галина Николчева,
проф. дтн Георги Попов – ТУ София
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Енергийна
ефективност
на помпи за ПСОВ
П

омпите са сред основните
компоненти на пречиствателните
станции за отпадни води (ПОСВ) и
намират широко приложение в много видове преработващи операции.
Използват се за повдигане нивото
на постъпващите отпадни води в
станцията с цел гравитационното
им довеждане в следващите съоръжения, за транспортиране на отпадните води след първичните утаители към биофилтрите, за пренос на
различни видове утайки при отделните технологични процеси – рециркулация, обезводняване, оползотворяване и други. Намират приложение
и в случаите, когато се прилага помпено разбъркване на утайките в
метан танковете и откритите изгниватели, при подготовка, разбъркване и подаване на реагенти в
съоръженията на реагентното стопанство. Други задачи, изпълнявани
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от помпите, са изваждане на пясъка
от пясъкозадържателите и транспортирането му, пренос на утайкови води от уплътнители, метан
танкове, изсушителни полета, както и на площадкови води пред
първичния утаител. Разнообразието от приложения в пречиствателните станции налага използването
на различни конструкции помпи.
Общото за тях е немалкият разход
на енергия при експлоатацията им.
Поради тази причина една част от
мерките за повишаване енергийната ефективност на пречиствателните станции са насочени именно
към повишаване ефективността на
използваното помпено оборудване.
Това може да се постигне със стандартни мерки, които не изискват
въвеждането на сложни технологични иновации. В същото време те са
от изключително значение за намаляване и оптимизиране на енергийните разходи в ПСОВ. Намалените

енергийни разходи могат да бъдат
в резултат на намаляване на мощността на помпената система и
работа в режим близък до оптималния, замяна на неефективно работещите помпи, избор на по-ефективни двигатели и използването на
честотно управление.
Неефективната работа на помпите често е в резултат от тяхното неправилно оразмеряване, промени в условията на работа или
очакването помпата да работи при
различни условия. Сред признаците,
които могат да бъдат индикатор
за недобре реализирана и експлоатирана помпена система, са: честото
спиране, наличието на кавитационен шум в помпата или някъде в системата, загряване на двигателя,
невъзможност да се достигне максимален дебит и др. Различните методи за контрол на дебита също
могат да окажат негативно влияние
върху ефективността на помпена-
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та система. Обикновено регулирането на дебита е чрез използването
на дроселираща арматура, байпасен
тръбопровод, паралелна работа на
различен брой машини и промяна на
честотата на въртене. Всеки един
от тези методи има своите предимства и недостатъци, но обикновено регулирането чрез промяна на
честотата на въртене се приема за
един от най-гъвкавите и ефективни методи за управление на дебита.

Оразмеряване на помпите
Често помпите се оразмеряват
за максимално предвиждания дебит,
който обаче може никога да не се
използва или е нужен само за много
кратки периоди от време. Преоразмеряването може да доведе до значителни загуби на енергия и повреди на елементи от инсталацията.
За пречиствателни станции в процес на експлоатация като добра
стартова точка за намаляване на
енергийните разходи се счита именно определянето на ефективността
на помпената система, фокусирайки се първо върху помпите, работещи най-дълго и при които има голяма вероятност за наличието на
проблем. Добре е параметрите на
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системата като дебит, налягане и
т. н. да бъдат проследявани. Определянето на работната точка на
съществуващата помпена система
и разстоянието й от оптималната
ще даде представа за необходимостта от предприемането на конкретни мерки за повишаване на ефективността.

Ефективност на
електродвигателите
Голяма част от общите енергийни разходи в ПСОВ са свързани с работата на електродвигателите.
Загубите на енергия при тях могат
да бъдат причинени от използването на неефективни двигатели, работа извън условията на оптимално
натоварване, както и възникването
на механични или електрически проблеми със самия двигател. Принципно, ефективността на електродвигателите се определя като отношението на получената механична енергия, отнесено към изразходваната
електрическа енергия. Естествено,
постигането на 100% ефективност
е невъзможно поради реализирането
на загуби от триене, електрическото съпротивление и т. н. Ефективността на работа на най-често из-
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ползваните електродвигатели в пречиствателните станции – потопяемите, обикновено е по-ниска от номиналната при пълно натоварване,
посочена от производителя. Една от
причините за това е работният
товар. Повечето двигатели са конструирани да работят между 50 и
100% от номиналното натоварване
с постигане на максимална ефективност при 75% от максималното натоварване. Двигателите, работещи
извън оптималното натоварване,
съответно са с по-ниска ефективност.
Подмяната на използваните до
момента електродвигатели с такива, използващи честотни преобра-
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зуватели за регулиране на оборотите, се счита за добро решение за повишаване на ефективността. Чрез задвижване с честотен преобразувател е възможно регулиране на скоростта, въртящия момент, посоката,
пуска и спирането на стандартните асинхронни или
синхронни променливотокови двигатели. Основни предимства на това регулиране са: значителни възможности за енергоспестяване; удължен живот на механичното оборудване; намаляване на пусковия ток; по-висок
пусков момент; възможността за регулиране скоростта на двигателя под и над синхронната стойност.
Честотният преобразувател променя не само честотата, но и приложеното към мотора напрежение. По
този начин се осигурява необходимият момент на вала
на двигателя, без да се стига до прегряване и се разкрива допълнителна възможност за икономии на енергия.
Честотните преобразуватели могат да бъдат използвани освен за регулиране на работата на помпените системи в пречиствателната станция, така също
и за въздуходувките, вентилаторите, аераторите и т.
н. Стандартно приложение на честотните преобразуватели е за регулиране на работата на помпи с големи
вариации на потока в рамките на денонощието, както
и за канализационните помпени станции. Добре е обаче
да се има предвид, че ефективността на честотните
преобразуватели много зависи от това доколко те са
коректно избрани и приложени. При работа под 75% от
пълното натоварване те могат да бъдат с много ниска ефективност. Също така е добре да се има предвид,
че не във всички случаи честотните преобразуватели
се явяват добро решение. Например в случаите, когато
е необходимо преодоляването на голям статичен на-
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пор или при малки вариации на дебита. Също така не за
всички двигатели е подходящо използването на честотни преобразуватели.

Качество на електроенергията
Качеството на доставяната електроенергия и загубите вследствие на несинусоидалната форма на тока
на консуматорите също създават предпоставки за ниска енергийна ефективност. Както е известно, има два
вида мощност, която формира привидната или реално
доставената мощност от електрическата мрежа.
Първата е активната, която зависи от моментните
стойности на напрежението и тока на консуматорите, и се определя за един техен период. Освен от активна мощност, консуматорът има нужда и от реактивна мощност. Тя не извършва работа и служи за
създаване на необходимото за работата му магнитно
поле и на неизбежното разсейвано магнитно поле.
Отношението на активната мощност към привидната е познато като фактор на мощността. Факторът
на мощността на напълно натоварен индукционен двигател варира от 80 до 90% в зависимост от вида на
двигателя и неговата скорост. Той се влошава, когато
натоварването на двигателя намалява. Други електрически устройства също допринасят за влошаване на
фактора на мощността.
Обикновено за коригиране на фактора на мощността се използват два основни типа корекция – пасивна
и активна, като втората е със значително по-голямо
приложение. Пасивната корекция е проста и евтина и
използва свойството на индуктивността да не позволява резки промени на тока през нея. Простотата на
тази корекция и малките загуби на енергия под формата на топлина я правят подходяща за мощни захранвания, особено на трифазни товари. Тя лесно може да се
прибавя към съществуващи захранвания. Чрез нея сравнително лесно се удовлетворяват изискванията на клас
А при мощности до около 250 W. Сред основните недостатъци, които ограничават множество приложения,
са неголемите типични стойности на фактора на мощността, обикновено до около 0,75. Активната корекция осигурява много по-добро потискане на хармониците, а стойността на фактора на мощността може да
надхвърли 0,98. Тя дава възможност за работа в широк
обхват на мрежовото напрежение, но е възможно да се
вгражда само в нови апаратури. Към недостатъците
се отнасят по-сложната и скъпа схема, по-голямата отделяна топлина и намаляването на надеждността на
захранването.
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Измервателни уреди
за фармацевтичната
промишленост
Ф

армацевтичната индустрия разчита на прецизността и точността
на различни видове измервателни и
аналитични инструменти за получаване на валидни данни за разработване, производство и контрол на качеството на лекарствените форми. Те
трябва да отговарят на специфични
за процеса на производство клиентски изисквания и нужди. В модерните и
ефективни съвременни фармацевтични производства измервателните
системи и уреди са интегрирани към
цялостните заводски системи за управление и логистика.
Използват се универсални, но отговарящи на специфичните за производствените процеси уреди, както
и много специализирани и използвани
изключително във фармацевтичната
индустрия измервателни устройства. Сред основните измервания са
температура, ниво, позиция, тегло,
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налягане, поток, идентификация, анализ на течности, газхроматография,
газанализ и много други.
Освен хигиенното изпълнение, както и по-високото ниво на надеждност, точност, прецизност и устойчивост, сред специфичните критерии, на които

процесните измервателни
уреди
с приложение във фармацевтичното
производство трябва да отговарят,
е и сигурността – по отношение
защитата на персонала например,
от досега му с високоактивни
съставки, така и на произвежданите
продукти - от замърсяване. Това изисква ефективни и надеждни измервания, които не само покриват хигиенните изисквания, но и гарантират
сигурно транспортиране в опасни
зони. В някои фармацевтични производства са налице биотехнологични
процеси със завишени изисквания по

отношение на измерването на температура, pH, налягане, замърсявания
и други, заради необходимостта от
осигуряване на адекватна среда за
реализирането на процеса. При тях
изборът на измервателни уреди е
още по-прецизен, защото в повечето
случаи става въпрос за мащабни инвестиции в производствените инсталации и доста скъпо производствено оборудване.
Сред най-характерните уреди, използвани във фармацевтичното производство, са още:

рН-метри
Както е известно, рН-метрите са
електронни средства, използвани за
измерване на киселинност или алкалност (рН) на вещества. Конструктивното им оформление е твърде разнообразно и преди да се пристъпи към
работа с един или друг уред, трябва
да се отчетат спецификите на приложението. pH-метрите се предла-
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гат с различна степен на точност и
възможности за управление. Някои
модели са портативни и се включват
при всяка употреба. Други pH-метри
са настолни модели с постоянно отчитане, които са постоянно включени и се монтират до измервателния
съд. Най-съвременните модели са с
микропроцесорно управление, автоматична калибровка, вградена памет за
пробите и интерфейс за пренос на
отчетените данни.

Газови хроматографи
Като високоефективен аналитичен метод газовата хроматография
намира широко приложение във
фармацията при определяне на точното количество специфични химични вещества в даден лекарствен
продукт. Използваните газови хроматографи притежават различни конструктивни характеристики, но
като цяло всеки от тях включва бутилка с газ, регулатор на налягането с прибор за измерване на скоростта на газовия поток, устройство
за дозиране на пробите с изпарител,
хроматографска колона, поместена
в термостат, детектор, регистриращо устройство и нагревател на
колоната. Газът се пропуска през
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колоната с определена скорост. Пробата се впръсква в нагретия изпарител с помощта на малка спринцовка. Използваните колони са U-видни
и спираловидни с различен вътрешен
диаметър. Изработват се от
неръждаема стомана, месинг или
стъкло. Температурата в колоната
се поддържа постоянна чрез термостат. Детекторът е едно от найважните устройства в хроматографа. Той реагира на изменението в
състава на газа при излизането на
пиковете от колоната и предава
този сигнал на регистриращия прибор. Най-често използваните детектори в съвременните прибори са:
диференциален проточен рефрактометър; UV детектор; флуоресцентен; радиохимичен; електрохимичен,
ELS детектори и др.
Освен газови, широко приложение
в практиката намират и течните
хроматографи. Най-модерните от
тях са базирани на т. нар. високоефективна течна хроматография (high
performance liquid chromatography).

Масспектрометри
Друг метод, който намира приложение във фармацията при откриване и изследване на лекарствени веще-

ства, е масспектрометрията. Отличава се с висока чувствителност и
селективност, като за анализ се използват количества от порядъка на
микрограм или нанограм. Това дава
възможност да бъдат измерени масата на атоми, изотопни съотношения
и позволява да бъдат идентифицирани вещества с много ниска концентрация в химически смеси, както и да
се получи ценна информация за строежа и структурата им. Масспектрометрията се съчетава успешно с
редица други методи като газова
хроматография, течна хроматография и др. Извършва се с помощта на
масспектрометри, които регистрират измерените данни и ги представят графично. Апаратите се състоят от три основни части: източник
на йонизация, анализатор и детектор.
Методът на въвеждане на пробата в
източника на йонизация често зависи
от метода на йонизация и от вида на
пробата. Пробата може да бъде въведена директно в източника на йонизация или да постъпи в източника на
йонизация, след като претърпи някакъв вид хроматографски разделяния.
Най-често пробата предварително се
пречиства на високоефективна течна хроматография (HPLC), газ-хрома-
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тография (GC) или капилярна електрофореза (СЕ). По този начин пробата
се разделя на серия компоненти, които последователно се въвеждат в
масспектрометъра за индивидуален
анализ.

рачервеното излъчване; филтър, който разграничава специфична област
на спектъра; два поляризатора, разположени от двете страни на пробата за изпитване; компенсатор на
дължината на вълната и измервателно устройство (електронен сензор).

Рефрактометри
Принципът на действие на рефрактометричните уреди за измерване на
концентрацията на течни среди се
основава на определяне на показателя на пречупване на светлината при
преминаването й от въздуха в изследвания разтвор. Показателят на пречупване може да бъде определен по
спектрометричен метод или по метода на пълното вътрешно отражение. За анализ на мътни и силно оцветени разтвори се използват рефрактометри, основани на явлението
пълно вътрешно отражение. При преминаване на светлинен лъч от среда
с по-голям показател на пречупване в
среда с по-малък показател на пречупване може да се намери такъв ъгъл на
падане, наречен граничен, при който
ъгълът на пречупване да бъде 90°. В
този случай лъчът не попада в средата с по-малка оптична плътност, а
се плъзга по границата на разделяне
на двете среди.

Поляриметри
Поляриметрите са ръчни, полуавтоматични или автоматични уреди
за измерване ъгъла на въртене на
органични субстанции, на които
трябва да се установи специфичното тегло, концентрацията и
съдържанието на наличните в пробата оптично активни вещества. Разнообразието от приложения на поляриметрите определя и множеството видове конструкции, но основните елементи в тях са едни и същи:
източник на светлина с топлинен
щит за защита на пробата от инф-
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Вискозиметри
При определянето на вискозитета на флуиди се използват вискозиметри. За течности с вискозитети,
вариращи според характеристиките
на потока, се използва инструмент,
наречен реометър. Вискозиметрите
правят измервания само при дадени
параметри на потока. Тези параметри трябва да включват достатъчно
малко число на Рейнолдс, за да е налице ламинарен поток. При температура от 20оC вискозитетът на водата е 1.002 mPa s, а кинематичният й вискозитет (съотношение на
вискозитета и плътността) е
1.0038 mm2/s. Тези величини се използват за калибриране на различните типове вискозиметри.

витието на лекарствените форми,
т. е. да се предвидят профилите на
освобождаване на лекарствените
форми при употреба. Дизайнът на
оборудването за анализиране и определяне на степента на разтворимост на лекарствени форми и начинът на използване на такива уреди
оказват огромно влияние върху хидродинамиката и следователно – върху
тяхната ефективност. През последните години активно се провеждат
хидродинамични проучвания върху различни типове и видове уреди за анализиране и определяне на степента
на разтворимост както с експериментални методи, така и с изчислително моделиране - например чрез т.
нар. изчислителна динамика на флуидите (CFD). Оборудването за анализиране и определяне степента на дезинтегриране на лекарствените форми
се използва за измерване времето за
разпадане на таблетките и последващото разтваряне на лекарствения
разтвор в организма.

Измерване степен на
ронливост на твърди
лекарствени средства

Измерване степен на
разтворимост на
лекарствени форми
Във фармацевтичната индустрия
се използват различни видове уреди
за анализиране и определяне степента на разтворимост на лекарствени
форми, които освен че посочват биофармацевтичните характеристики
на лекарствените продукти, доказват и възпроизводимост на качеството на производствените партиди.
Определянето на степента на разтворимост е рутинна процедура както за набавяне на критична информация с цел контрол на качеството (например за оценка на последователността при твърди перорални дозирани форми като таблетки партида по
партида), така и по отношение раз-

Оборудването за измерване ронливостта на твърди лекарствени
средства (таблети) се използва за
определяне на издръжливостта на
таблетките по време на тяхното
производство. Използваните за целта уреди се проектират така, че да
осигуряват информация за точната
стойност на скоростта на износване и устойчивост/твърдост при
контакт на таблетките. Ронливостта е важен параметър, тъй като
влияе върху размера на частиците и
тяхното разпределение в гранули,
последващата способност на гранулите да бъдат пресовани в таблетки и вариациите в теглото на таблетките според гранулите.
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