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накратко
Хидро-Хикс-България предлага нова гама водообработващи
инсталации
Отскоро фирма Хидро-Хикс-България предлага на пазара нова линия
компактни, водообработващи съоръжения, предназначени за битови
клиенти, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. "Инсталациите са на световноизвестната белгийска компания Euraqua, част
от Pollet Water Group, основана през 1975 г. Номенклатурата включва
съоръжения за филтриране, омекотяване, обратна осмоза и UV дезинфекция. Инсталациите са напълно автоматични и притежават найиновативните технологии в областта на пречистването и обработката на питейни и сондажни води", заявиха от Хидро-Хикс-България.
"Еuraqua предлага интегрирани системи за обратна осмоза, включващи фино филтриране, обезмирисяване с активен въглен, деминелизиращи осмотични мембрани и последваща дезинфекция с UV облъчване. Подходящи са за еднофамилни къщи, вили, семейни хотели, барове
и ресторанти", допълниха вносителите.

Шнайдер Елекрик представи нова разпределителна уредба за СН
Шнайдер Електрик представи FBX – универсална разпределителна
уредба с елегазова изолация, отговаряща на всички изисквания на EVN.
„FBX е комплектна разпределителна уредба за средно напрежение до
24 kV, 630/1250 A, 25 kA/1 s, използвана в приложения за вторично
електроразпределение. Тя може да бъде оборудвана със защитни функции като защита на трансформатор чрез стопяеми предпазители
или вакуумен прекъсвач. В допълнение уредбата е с компактни размери и възможности за разширяване, което я прави универсално разпределително устройство, подходящо за индустрията, електроразпределителните дружества, инфраструктурни проекти и такива с възобновяеми източници на енергия“, заявиха от Шнайдер Електрик.
„Представянията се състояха през месец март в Пловдив, Стара
Загора и Бургас при голям интерес от страна на индустрията, електроразпределението, електропроектантите и изпълнителните на
проекти“, допълниха организаторите.

Лазатек посети фабриката на Filtermist International във
Великобритания
Eкип на Лазатек посети фабриката на Filtermist International в Бриджнорт, Великобритания в качеството си на дистрибутор за българския
пазар и обмени ценен опит със своите британски колеги, съобщиха за
Инженеринг ревю от компанията. „По време на престоя бе проведено
фирмено обучение за служителите от Лазатек и бяха представени нововъведенията в продуктовата гама на компанията като новите S
серии филтърни системи и техните подобрения. Обсъдени бяха несъмнените предимства при използването на филтърните системи за отделяне на маслена мъгла за българските клиенти“, заявиха от Лазатек.
„Продуктите на Filtermist International са добре познати по целия
цвят. Филтърните системи за отделяне на маслена мъгла FiltermistXcel
2, с които компанията се гордее, са инсталирани и работят успешно
на повече от 200 000 машини по целия свят. Използват се при всички
видове металообработка както при затворени работни пространства (като стругови машини, обработващи центри), така и при
отворени машини (като шлифовални, електроерозийни и др.). Те са
високоефективни, защото улавят маслената мъгла при източника
(машината) и гарантират чист въздух в работното помещение.
Внедряването и използването на FiltermistXcel2 осигурява безопасни
условия на труд и показва ангажираност и отговорност към здравето на работника“, допълниха от Лазатек.
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Siemens представи решения за сигурност и пожарна безопасност
в банки и центрове
Siemens направление Сградни технологии организира еднодневен семинар на тема „Решения за сигурност и пожарна безопасност в банки
за данни
и центрове за данни“. Семинарът се проведе на 9 април т. г. в Гранд
Хотел София. Гост-лектори на семинара бяха Марк Ръсен (Siemens
Англия), Желко Дамянович и Волфганг Конечни (Siemens Австрия). В
програмата на мероприятието бяха включени презентации на сигнално-охранителната система серия SPC и нейните приложения в банки и
центрове за данни.Във втората част на семинара Красимир Кръстев,
Siemens България, демонстрира системи за пожароизвестяване и
управление на пожарогасене. С колегата му Желко Дамянович разясниха възможните приложения на системите в банки и центрове за данни.
В края на презентационната част Волфганг Конечни представи добри
практики в областта. Семинарната програма приключи с томбола и
предметни награди с марка Siemens.

Мева България взе участие на изложението Plast 2013
На тазгодишното издание на изложението PLAST (6 до 8 март)
Мева България акцентира върху представянето на съдове за разделно
събиране на отпадъци, кошчета за опасни медицински отпадъци, биопрограма-компостери и съдове за биоотпадъци. "Най-голям интерес
предизвикаха малките съдове за разделно събиране на отпадъци (до
50 литра), които са подходящи както за офис сгради, така и за ползване в домашни условия", коментираха от компанията.
В отговор на въпроса как оценяват цялостното си участие на изложението от Мева България заявиха, че като цяло участието на Plast
2013 оправдава техните очаквания за привличане на нови клиенти и
популяризиране на разделното събиране на отпадъци.

От 24 до 27 април ще се състои изложението "Отворени врати"
на Хермле
От 24 до 27 април т. г. ще се проведе традиционното изложение
„Отворени врати“ на Maschinenfabrik Berthold Hermle в Германия, съобщи Георги Цанков, мениджър продажби в българския офис на компанията. В рамките на изложението немският производител ще представи
новия високопроизводителен обработващ център C 32, новото устройство за смяна на палети PW 3000, адаптирано за 5-осевия обработващ център C 60 U, както и новия софтуерен пакет Dynamic Efficiency.
Освен с тях, посетителите на изложението ще имат възможността
да се запознаят с още над 30 машини в Учебно-технологичния център
на фирмата. Организаторите са предвидили и богата съпътстваща
програма - Hermle Expert Forum, презентации и демонстрации на отдела
за поддръжка, представяне на новости в CAD/CAM софтуера и др.
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MEM-Vienna представи нови решения за измерване на IFAM 2013
Австрийският дистрибутор на продукти за механични, електронни и EMC измервания MEM-Vienna се представи за втора поредна
година на изложението IFAM в София. "На тазгодишното издание представихме сензори за налягане, натиск и вибрации на нашия основен
партньор Kistler, както и продукти за EMC измервания на EMC-PARTNER
и PMM", заяви за сп. Инженеринг ревю управителят на компанията.
"Това е второто ни участие на изложението. Целта ни тази година бе да представим по-подробно продуктовата гама на нашите партньори, като акцентираме върху някои нови решения за механични измервания на компанията Kistler, цялостни решения за ЕМС измерване
- от антената до усилвателя и приемника, ESD тестери за смущения
в генераторите и тестване на мълниеприeмници до 100 kA и 100 kV.
Изложението беше много добре организирано и с по-добра посещаемост от миналата година. Говорихме с много потенциални клиенти
и възнамеряваме догодина да бъдем сред участниците на IFAM 2014",
допълниха от MEM-Vienna.

Дамвент преструктурира бизнеса си в България
Дамвент преструктурира корпоративната си структура на българския пазар, съобщиха за списанието представители на компанията.
"Дамвент България вече ще бъде представлявана за територията на
цялата страна от инж. Емил Пенков чрез офиса на компанията в София.
Инж. Пенков има повече от 10 години опит в областта на ОВиК системите и е преминал през всички основни етапи на един обект като
проектиране, офериране, ръководене, целия процес на продажба на съоръжения, както и сервиз и поддръжка“, уточняват от компанията.

Balluff получи наградата Предпочитан доставчик на Bosch Group
За трета поредна година немският производител на сензори и
комплексни решения за автоматизация Balluff бе отличен с наградата
"Предпочитан доставчик на Bosch Group". Отличието се присъжда на
доставчици със значителен принос за успеха на Bosch чрез тяхната
компетентност и високо ниво на обслужване. "Един от основните
критерии за избор е общата гъвкавост на компанията. Balluff успешно изпълни множество персонализирани проекти и се отличи сред
конкуренцията“, заявиха от Bosch Group.
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Microchip пусна пакет за създаване на графични интерфейси за PIC
микроконтролери
Microchip Technology представи инструмента Graphics Display
Designer X (GDD X), предназначен за създаване на графични интерфейси (GUI) за приложения, които използват 16- или 32-битовите PIC
микроконтролери на компанията. Програмата поддържа различни
операционни системи, включително Windows, Linux и Mac OS. GDD X
работи в WYSIWYG среда, като генерира автоматично C кода, необходим за създаването на графичния интерфейс. Така разработчиците могат бързо да създават бутони, слайдери, диалогови прозорци,
да избират цветове и други GUI елементи.
Според Microchip инструментът може да бъде изключително полезен
при създаване на графични интерфейси за приложения в автомобилната
промишленост (например за визуализиране на показания в цифров или
аналогов вид, както и за показване на информационно-развлекателно
съдържание), индустрията (операторски панели с тъчскрийн интерфейс),
потребителската и медицинската електроника. GDD X може да се използва като отделно приложение или допълнение към безплатния развоен пакет MPLAB X IDE. Инструментът позволява създаване на проекти
с различна резолюция и импортира в MPLAB X всички драйвери, необходими за хардуерна съвместимост. GDD X може да се изтегли безплатно
от сайта на Microchip - http://www.microchip.com/get/85U9.

БЛС Автоматизация участва на изложението IFAM
БЛС Автоматизация взе участие на изложението IFAM 2013 в Интер Експо Център. Компанията представи продукти на Leroy Somer
и Control Techniques, част от американския холдинг Emerson Industrial
Automation.
"LEROY SOMER е утвърден производител на моторредуктори, високоефективни мотори IE 2, IE3 и софтстартери. Посетителите на
щанда се запознаха и с честотните управления на Control Techniques.
На изложението представихме и индустриални съединители на KopFlex JOARE", коментираха от БЛС Автоматизация.

Сторакт представи нова система за комисиониране Pick by Voice
В рамките на изложението Транспорт и Логистика в Интер Експо
Център, София фирма Сторакт представи нова система за комисиониране Pick by Voice, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
"Pick by Voice е иновативна технология за комисиониране в складови
стопанства, базирана на гласови команди. Тя напълно замества остарялата система с печатни документи и може лесно да бъде комбинирана със стандартни баркод технологии.
В контраст със стандартните решения за комисиониране, Pick byVoice предлага допълнително предимство, чрез значително намаляване на стъпките, нужни при процеса на комисиониране. Операторът
получава задачи чрез слушалка и потвърждава изпълнението чрез гласов отговор през микрофон. По този начин се спестява време чрез
премахването на печатни документи и баркод устройства. Операторът може напълно да се концентрира върху процеса на комисиониране и по този начин да увеличи точността на изпълнение на задачите", поясниха от Сторакт.
„Pick by Voice може лесно да бъде свързана към съществуващи системи за управление на складове или ERP системи чрез обща база данни или
файлов интерфейс, разрешаващ интеграция на гласово базираната система просто като допълнителен модул към съществуваща система
за управление на логистиката“, допълниха вносителите.
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Изложението LASER World of PHOTONICS чества 40-годишнина
Изложението за решения в областта на лазерните технологии и
фотониката LASER World of PHOTONICS отбеляза своята 40-годишнина през т. г. Форумът се проведе за 21-ви път между 13 и 16 март
в Мюнхен и в него взеха участие 4 български компании - Binovation,
Cimcoop, Оптикоелектрон Груп и Трифонов Иноватика.
LASER World of PHOTONICS акцентира върху лазерите и лазерните
системи за производство, осветление, биофотониката и технологиите в медицината. Изложителите демонстрираха приложения на лазерните технологии в електромобилите, силовата електроника и автомобилното производство, печатната и органичната електроника, модерните решения за осветление (LED, OLED), лазери за анализ и
визуализация в биофотониката, лазерни приложения и оптична диагностика в медицината.

Комет Eлектроникс ще дистрибутира комуникационни модули
на Wiznet
Комет Електроникс сключи договор за дистрибуция с корейския
производител WIZnet, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Основен продукт на WIZnet са Интернет процесорите iMCU, използващи патентована технология за изцяло хардуерна реализация на
TCP/IP и предназначени за Embedded Internet устройства. "WIZnet
произвежда комуникационни решения с интегриран TCP/IP стек, позволяващи изграждане на съвременни продукти с достъп до Интернет, без необходимост от използване на вградена операционна система. От продуктовата гама приоритетно ще предлагаме сериите
комуникационни модули с Ethernet интерфейс: W5200, W5100, W5300,
W3150A+, W7200 и W7100A", допълниха от Комет Електроникс.

КАСИ представи нов почистващ аерозол за печатни платки
Фирма КАСИ, дистрибутор за България на американската компания
KYZEN Corporation, представи на българския пазар нов почистващ препарат, съобщиха от компанията. "Cybersolv 141-R е многофункционален
разтворител в удобна аерозолна опаковка, идеален за ръчно почистване на печатни платки след спояване. Той почиства остатъци от пасти, замърсявания и омазнявания, неполимеризирани лепила, пръстови
отпечатъци, йонни замърсявания и восъци. Cybersolv 141-R е екологичен
заместител на HCFC-141b. Предимствата му са ергономичен размер,
бързо съхнене, слаба миризма, не оставя следи. Ефективен е за почистване на RMA & No-Clean остатъци от флюс. Разтворителят е безопасен за материали, използвани в електрониката. Освен аерозол, комплектът съдържа четка и удължител", заявиха от компанията.

Siemens предлага прилепяем температурен сензор RAM-TR.2000M
Siemens направление Сградни технологии организира промоционална кампания за прилепяемия температурен сензор RAM-TR.2000M, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията „RAM-TR.2000M намира
приложение в производството на топлинна енергия (контрол на температурата на водата, контрол на помпи, вентили и др.) и общо приложение в ОВК инсталации. Прилепва идеално на всякакъв вид тръби
и резервоари. Сред характеристиките му са електромеханичен температурен контрол; безпотенциален релеен изход; външна настройка
на желаната температура; превключващо напрежение АС24....250 V;
номинален ток 0,2...16(2,5) А; температурен диапазон 20….90 °C и др.
Промоционалният продукт може да бъде закупен от партньорите на
Siemens Ромстал България и Тератерм“, допълниха от компанията.
12
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България е един от
най-важните пазари
за BOGE KOMPRESSOREN
Виктор Вибе, регионален
търговски директор
в BOGE KOMPRESSOREN
Генчо Здравков, търговски
представител във фирма ЛД дистрибутор на BOGE у нас
Богдан Станков, ръководител
продажби в ЛД
Франц Вайсброд, директор
международни продажби
в BOGE KOMPRESSOREN
(отляво надясно)
Уважаеми г-н Вайсброд, BOGE е
един от пазарните лидери с
повече от 100 години опит в
производството на компресорно оборудване. Какво е личното Ви предизвикателство на
поста директор продажби?

пейски страни. Най-перспективни
пазари, от моя гледна точка, са Азия,
Близкия Изток и Русия.

BOGE е семейна компания и притежава изключителна гъвкавост. Има
производители със сложна йерархична структура, където вземането на
решения отнема много време. Тук, в
BOGE, винаги е възможно да разговаряш лично със собственика по всяко
време и по този начин да съкратиш
процеса.
За да постигнем нашите цели,
трябва да бъдем много съсредоточени върху нуждите на клиентите и
да предлагаме това, което изискват, в рамките на възможно найкратки срокове. Подкрепата на ръководството гарантира, че всеки от
нас се опитва да постигне тези
цели.

Ф.Б.: Основната тема в Западна
Европа е енергийната ефективност.
Убеден съм, че скоро това ще стане
също толкова актуално и в България.
В някои от западноевропейските
страни продаваме около 70% от
машините ни с регулиране на скоростта, при които клиентът има много точен контрол върху въздушния
поток и консумацията на електрическа енергия. Създадените от BOGE
компресори имат най-високи нива на
ефективност.
Ако се вгледате в общите разходи през целия жизнен цикъл на машината, то покупната цена е само 15%
от тях. Други 5 - 10% са за обслужване и поддръжка и по-голямата
част - 75% - 80%, отива за електроенергия. Така че, ако произвеждаме
ефективни машини, клиентът ще
спести много пари и ще има бърза
възвръщаемост на инвестицията.
Много клиенти сравняват конкрет-

Кои са традиционните и най-успешните пазари на BOGE в света и кои определяте като найперспективни?

Ф.Б.: Нашите силни пазари са Германия, Великобритания и други евро-
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Какво е специфичното в продуктовата Ви гама, предназначена за Европа, в сравнение с
останалите световни пазари?

ната консумация на енергия, която
се измерва в KWh на m3 въздух. Ще
дам един пример: ако 45 kW-ов компресор има 0,5 kWh/m3 по-ефективна работа, собственикът спестява
1000 евро/год. за 8 часа работа, 250
дни в годината. Ако предприятието
работи на две смени, то тази сума
се удвоява. Така че, дори и машината да е с 2000 евро по-скъпа, то той
ще може да възстанови разликата
още първата година. След това започва да спестява пари.
Какви технологични иновации
да очакват клиентите на BOGE
в близко бъдеще?

Ф.Б.: BOGE инвестира 25 милиона
евро в собствена фабрика в Източна Германия, за да произвежда компресорни агрегати. Със собственото
ни производство сме в състояние да
произвеждаме все по-добри компресори.
Второто нещо, с което се гордеем, е в сектора на безмаслените
компресори - имаме нововъведение,
наречено Bluekat. Това е революционна технология, която използва стандартен компресор със смазване и
катализатор. Маслените пари, останали в сгъстения въздух, се изга-
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рят и резултатът е абсолютно
обезмаслен въздух. Това е много интелигентен начин да се осъвременят съществуващите конвенционални компресорни инсталации.
Уважаеми г-н Вибе, какво е значението на българския пазар за
бизнеса на BOGE в Югоизточна Европа?

Вярвам, че българската икономика
има голям потенциал. През последните години поради кризата нямаше
големи чуждестранни инвестиции в
индустриалния сектор и инфраструктурата. Ще дам за пример Festo,
които взеха решение да инвестират
в нова фабрика още преди 5 години,
но реализацията стартира едва наскоро. Това е знак, че кризата започва да отминава и българската икономика отново се развива.
България е с добро географско разположение между Азия и Европа, но
също така не е далеч и от Южна
Русия. България има и други предимства - много ниски данъци, високи
стандарти на образователната система и др. Както виждате има редица фактори, които правят България привлекателна инвестиционна
дестинация.
От колко време BOGE е представена на българския пазар?
Каква е историята на партньорството Ви с фирма ЛД?

В.В.: Сътрудничеството ни с ЛД
започна през 1996 г. и няколко години се развиваше много добре. За
съжаление, поради кризата бизнесът
спадна значително. Миналата година предприехме необходимите
стъпки за възстановяване на нашето сътрудничество. Взехме някои
решения, които вече показват първите си резултати и съм сигурен, че
ще имаме дълго и много успешно
сътрудничество на българския пазар.
В лицето на ЛД имаме много надежден и професионален дистрибутор в
България.
Кои са основните Ви групи клиенти тук и кои пазарни сектори смятате за най-перспективни в близко бъдеще?

В.В.: Всички клиенти са еднакво
важни за нас. Всяка компания, която
използва компресори, има най-висок
приоритет за нас и нашите дистрибутори. Има няколко сектора, в които очакваме над средното развитие
през следващите години. Това са
хранително-вкусовата промишленост, системното инженерство,
автомобилната индустрия и други,
които ще затвърдят позицията ни
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в България. В допълнение, бих искал
да спомена и многото инфраструктурни проекти, които трябва да
бъдат реализирани през следващите
години.
Как оценявате значението на
следпродажбеното обслужване
на българските си клиенти?

В.В.: Ако говорим за сервизни дейности, ние имаме предвид не само
24-часова поддръжка, а възможността да бъдем в състояние реално да
помогнем на клиента за този период. Сервизният специалист трябва
да отиде на място и да успее да
реши възникналия проблем, което
ще избегне прекъсвания на производството и, съответно, ще спести
пари на производителя. Ние отделяме особено внимание на нашите дистрибутори в тази област и предлагаме широка програма за обучение
на техните сервизни техници. Добре организираният професионален
сервиз ще ни помогне да подобрим
сътрудничеството си с настоящите клиенти и ще бъде ключов за
бъдещ бизнес с нови клиенти. За
това допринася и специално разработеният от ЛД ООД сервизен модул за следгаранционна поддръжка на
машините.
Каква е дългосрочната стратегия на BOGE за българския пазар?

В.В.: Нашата дългосрочна стратегия за развитие на българския пазар
е да предлагаме не само компресори,
а цялостни решения. Също така, искаме да дадем на клиента възможно
най-доброто решение за неговите
конкретни нужди, като вземем под
внимание енергийната ефективност.
За нас представлява интерес бизнеса с медицински газове, газовете
със специално приложение, като азота например, екологичното инженерство и др. Разбира се, възнамеряваме да предоставим възможно найдобрата подкрепа за нашите местни дистрибутори. Консолидацията и
непрекъснатото им развитие на
пазара са много важна част от
дългосрочната ни стратегия за
България.
Уважаеми г-н Здравков, как се
приемат продуктите на BOGE
на нашия пазар?

Когато ЛД избира доставчик, основната ни цел не е просто да намерим някой, който да запълни пазарна
ниша. При избора си на доставчик
сме търсили такъв, който да удовлетвори нуждите и на най-претенциозните ни клиенти. В тази връзка

BOGE е производител, който напълно
покрива тези изисквания. Ние предлагаме надеждни машини, проектирани за непрекъсната работа, които се
представят отлично във внедрените инсталации. Освен това, компресорите на BOGE са едни от най-ефикасните по отношение на енергийната ефективност. Когато клиентът не гледа само първоначалната цена на придобиване на оборудването, а финализира общите разходи
за придобиване и експлоатация, продуктите на BOGE се класират на
едно от първите места.
Уважаеми г-н Станков, какво
мотивира ЛД при избора на
BOGE за партньор?

Нашата мисия е да предлагаме
върхови технологии на разумни цени.
Разумни цени не означава ниски. Цена
е не само първоначалната инвестиция. Ние предлагаме решения и системи, които намаляват разходите
на клиентите при експлоатация – за
електроенергия и поддръжка.
Когато имаме намерение да закупим автомобил, първо питаме „Колко харчи?„, след това се интересуваме за цената, и накрая - за сервиза:
колко струва обслужването (правим
си сметката колко ни струва един
км), какъв е капацитетът на сервиза
и за колко време се доставят частите. Същите въпроси трябва да си
задават клиентите при избора на
компресор. С единствената разлика,
че за компресорите не получаваме
отделна сметка за ток, но винаги
можем да изчислим.
За съжаление, в България не винаги се дублират компресорните мощности. В много случаи ако спре компресорът - спира и заводът. Загубите и пропуснатите ползи за 1 час до
1 ден надхвърлят стойността на
компресора.
Клиенти, които се интересуват
само и единствено от цената и дори
не желаят да чуят нашите аргументи, не са нашите клиенти. Предлагаме компресорите BOGE, защото
гарантират спокойствие и сигурна
работа на клиентите и на нас като
официален сервиз.
Ние поддържаме на склад оригинални консумативи, бързоизносващи
се части, както и други части важни за работата на компресорите.
Можем да се похвалим, че само в
три случая машини, които поддържаме, са спрели за повече от 24 часа.
Всички доставени от нас компресори са в изправност и работят безпроблемно.
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Осигуряваме водещи решения
при поддръжка и ремонт на
технологично оборудване
Стамен Фъртунов, търговски мениджър
Лепилни Технологии - сегмент Обща индустрия
в Хенкел, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Фъртунов, бихте
ли представили визията и ценностите на Хенкел?

Хенкел е немска компания, основана през 1876 г. от Фриц Хенкел. В
наши дни компанията оперира в повече от 120 страни и има над 50 000
служители. Бизнес секторите, в които работим, са перилни и почистващи препарати, козметика и лепилни
технологии. Годишните приходи от
продажби за 2012 г. бележат ръст с
5,8% до 16,5 милиарда евро и оперативна печалба от 2,3 милиарда евро.
Визията на Хенкел е да бъде глобален лидер с марки и технологии. Поставяме нашите клиенти в центъра на всичко, което правим. Ние ценим, предизвикваме и възнаграждаваме своите служители и се стремим
към постоянно отлично финансово
представяне. В същото време полагаме големи усилия в опазването на
заобикалящата ни среда и градим
нашето бъдеще, стъпили на основите на семейните традиции.
Кои са основните сфери, в които работи направление Лепилни Технологии?

Хенкел е световен лидер на пазара на лепила. Работим активно в 5
пазарни сегмента: Обща индустрия,
Потребителски лепила, Транспорт и
металообработване, Опаковъчна индустрия и Електроника. Отдел Обща
индустрия осигурява на партньорите си достъп до високотехнологични решения при производството,
асемблирането, поддръжката и ремонта на технологично оборудване
– техническа консултация, индустриално почистване, обработка и защита на повърхностите, лепене, уплътняване и експертни обучения. На
базата на дългогодишен опит на
повече от 700 инженери по целия
свят, сме способни да консултираме
нашите клиенти при производството на бяла техника, филтри, соларни
инсталации, електро- и оптично оборудване, климатична и вентилационна техника, машиностроене. Имаме
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разработени програми за ремонт и
поддръжка на индустриално оборудване в енергетиката, минно дело,
рафинерии и химическа промишленост, морска индустрия, железопътен транспорт, водоснабдяване
и пречиствателни станции.
Кои са ключовите фактори при
избора на лепило за индустриални цели?

За да се избере точното решение,
е необходимо да има информация за
площта, която ще бъде лепена, материалите, условията, при които
работи съоръжението (температура, натоварвания, среда), вида на
лепилната връзка (твърда или еластична), времето за работа и
втвърдяване, стъпките в технологичния процес.
Кои са основните гами продукти Loctite и какви са предимствата им в сравнение с традиционните методи за ремонт
и поддръжка на производствено оборудване?

Основните проблеми, възникващи
при експлоатация на индустриално
оборудване, за които имаме надеждни решения, са: осигуряване на резбови връзки срещу саморазвиване; уплътняване на резбови връзки в системи, работещи под налягане; уплътняване на плоски повърхности (химически гарнитури); лепене на цилиндрични детайли (лагери, втулки,
зъбни колела) и възстановяване и защита на повърхности, подложени на
абразивно, механично износване и
химическо въздействие. Повечето
продукти са еднокомпонентни, лесни за работа, не изискват скъпоструващо оборудване и висококвалифициран персонал, пестят време и намаляват до минимум аварийните
престои, комбинират няколко предимства (лепят и уплътняват, избягва се термично въздействие върху
металните повърхности, един продукт се използва за много видове и
размери резби, фланци или цилиндрични сглобки).

Бихте ли ни разказали повече
за най-новите разработки на
компанията в областта на лепилните технологии?

Като лидер в разработката на
иновативни продукти Хенкел отделя
всяка година около 4% (700 млн. евро)
от приходите си за създаване на нови
продукти и развитие на съществуващите. Последните разработки на
компанията са насочени към развитието на т. нар. зелени продукти – абсолютно безвредни към използващите ги хора и околната среда. Тук можем да споменем Loctite 2400, 2700,
6300. Също така предложихме на нашите клиенти единственото в света двукомпонентно секундно лепило
Loctite 3090, както и цианоакрилатни
лепила с повишена температурна
устойчивост. Трябва да споменем и
Aerodag Ceramishield – керамично покритие, осигуряващо защита на заваръчно оборудване до 8 часа.
Разкажете ни за някои от последните проекти, изпълнен с
Ваши продукти?

С наша техническа и технологична подкрепа и иновативни продукти
помогнахме на един от дългогодишните ни партньори да разработи
система, която е основна част от
изграждането на най-високата сграда в България – Капитал Форт София.
Наши продукти са в ежедневна
употреба и помагат на техническите специалисти от АЕЦ Козлодуй,
Мини Марица-изток, ТЕЦ Марица
Изток, Асарел Медет, Лукойл Бургас
и много други.
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Имаме дългосрочна визия
за развитие на българския пазар
Стивън Уанг, мениджър продажби Източна Европа
в INVT, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Уанг, представете дейността и корпоративната структура на INVT пред читателите на сп. Инженеринг
ревю.

INVT е основана през 2002 г. и
оттогава до днес се развива изключително бързо благодарение на високото качество на продуктите и
първокласния сервиз. На международно равнище компанията оперира с 9
дъщерни дружества и над 1100 служители. В продуктовата й гама са
включени честотни инвертори, сервозадвижвания, PLC, HMI, UPS, инвертори за фотоволтаични системи и
др. INVT има офиси в Русия, Индия,
Бразилия, Австралия, Южна Африка и
изнася в повече от 60 страни по
целия свят.

те ни усилия през последните
няколко години. Планираме да
изградим офис и склад в Холандия тази година, за да можем
да предложим на клиентите повисока ефективност на обслужването и доставките.
Какви са основните технически постижения в
продуктовото Ви портфолио?

Как INVT е представена в Европа?

INVT е единственото предприятие в Китай, което може
да предложи широка гама от инвертори средно и ниско напрежение с
общо и специфично предназначение, с
напрежение от 220 V до 10 kV и мощност от 0,2 до 8000 kW. Само INVT
има R&D център за честотни инвертори и освен това сме единствената компания с TUV сертификат в областта на индустриалния контрол.

INVT си спечели висока репутация
на европейския пазар чрез постоянни-

Каква е дългосрочната ви стратегия за българския пазар?
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В лицето на Гемамекс открихме
идеалния партньор. Компанията развива успешен бизнес в сферата на
автоматизацията повече от 20 години и е спечелила висока репутация на българския пазар. Имаме
дългосрочна визия за развитие в
България и заедно с Гемамекс възнамеряваме да предлагаме на клиентите само високо качество и първокласно обслужване.
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платена публикация

Достигни целта си по-лесно
с програма Simple5
Лесно се намира правилното решение. Лесни за интеграция. Лесни за програмиране.
Лесни, прецизни и безопасни за работа. Или
просто по-продуктивни. Лазерно маркиране
с TruMark, е пет пъти по- лесно. Достигнете целта си по-бързо. Толкова е лесно.

Лесно планиране
В самото начало на планиране на процеса
на маркировка, има много въпроси. Ние намираме правилния отговор на всеки един от
тях. Не само, че имаме голям избор от лазери, но също така подкрепяме Вашите проекти от планиране до реализация с пълна гама
от услуги и пакет от услуги, като нашите
Центрове за Лазерна Апликация с техния
опит при специфични приложения в областта на индустрията или нашето практическо обслужване на място.
Лесна интеграция
С богитият опит на TRUMPF, Вие не
трябва да правите компромиси с TruMark.
Независимо дали се интересувате от точно
определени потребителски интерфейси,
вграждане на лазери в производствени процеси, свързване на бази данни или други технически характеристики, ние Ви предоставяме консултация и подкрепа, за да Ви помогнем да интегрирате новия си маркиращ

лазер в производството. Целта е да бъде
инсталиран с минимална намеса и да възстановим работния поток възможно най- бързо.

Лесно програмиране
Необходимо е само кратко обучение, вместо разширени софтуерни проучвания. Софтуерните решения на TRUMPF ще Ви помогнат да използвате бързо и лесно пълния
потенциал на Вашата машина без значение
дали надписвате, поставяте променливи или
чертаете. С лесното "Drag and Drop" програмиране и голямо разнообразие от функции,
маркиращите файлове се адаптират към
Вашите индивидуални изисквания и нужди.
Лесна работа
Всички TruMark лазери са прости, безопасни, прецизни и е лесно да се научиш да работиш с тях. Причината за това е тяхната
интуитивна концепция за работа. Докато
многобройните функции са предназначени да
изпълнят пълния набор на всекидневните
изисквания, прилагането им остава лесно, а
допълнителните контролни механизми осигуряват лекота на работа.
Извлечете ползи. Толкова е лесно
TruMark прави изключително изгодно лазерното маркиране, по-лесно от всякога. С
гъвкаво разнообразие от приложения и на-
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За TRUMPF
С продажби, възлизащи на $2,763 милиарда
(2,025 милиарда) и 8550 служители (предварителни данни за фискалната година 2010/11),
TRUMPF Group се нарежда сред водещите производители в световен мащаб.
Холдингът обхваща следните три бизнес
отдела:
•Металорежещи машини/електрически инструменти,
•Лазерна технология/електроника и
•Медицинска техника.
Основната дейност е металообработващи
машини за обработка на гъвкави метали за
щанцоване и формоване на ламарина, огъване
и лазерна обработка. В областта на индустриалните лазери и лазерни системи компанията е технологичен лидер на световния пазар.
С около 60 дъщерни дружества и клонове, холдингът има представителства в повечето
европейски страни, Северна и Южна Америка,
както и в Азия. Производствени мощности
могат да бъдат намерени в Германия, Австрия, Китай, Чехия, Франция, Великобритания,
Япония, Мексико, Полша, Швейцария и САЩ.
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деждна поддръжка от TRUMPF, Вие сте идеално оборудван за всички бъдещи нужди. И не
на последно място, високото качество изплаща дивиденти с продължителното използване, което го прави изключително добра
инвестиция.

info@lasesystems.bg
www.lasersystems.bg
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ММ Механикс домакин
на семинар на Hermle
и Meusburger
Н

а 21 март т. г. Hermle проведе
традиционния си годишен семинар,
съвместно с фирма Meusburger. Събитието се състоя в базата на фирма
ММ Механикс, с. Драгор, област Пазарджик, където гостите имаха
възможността да проследят процеса на симултанна обработка на интересен детайл с 5-осевия обработващ център от последно поколение
Hermle C 22 U.
„След въвеждането на високопрецизния обработващ център Hermle С
22 U започнахме да произвеждаме порационално и по-прецизни детайли.
Намали ни се също значително продукцията за бракуване“, сподели впечатленията си от работата на машината г-н Васил Иванов, ръководител производство, фирма ММ Механикс. „С тази инвестиция фирмата
ни цели да навлезе в нови браншове
с по-прецизни и сложни детайли. Със
закупуването на машината целим и
затвърждаването на доверието в
нашите настоящи и бъдещи чуждестранни клиенти. Високата динамика, скоростите на подаване и стабилността спестяват време и допълнителни обработки на детайлите“,
допълни той.
Семинарът започна с кратко приветствие от Георги Цанков, мениджър Hermle Southeast Europe, който представи конкурентните предимства на продуктите на компанията. "Изключително важно е да се спомене, че Hermle е разработила собствена система за контрол на качеството, със собствен Hermle стандарт", информира той. В своето представяне г-н Цанков очерта накратко
новостите в продуктовата гама по
отношение на функционалността,
като уточни, че компанията не разработва много на брой модели машини, а се старае постоянно да усъвършенства кинематиката им в посока
прецизност на обработката. "Нашите машини се проектират и произвеждат в единствената ни фабрика
в Госхайм, Германия, където всеки детайл и съставна част са подложени
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на изключително строг
вътрешнофирмен качествен контрол". "По отношение на 5-осевата обработка, смело мога да заявя, че сме най-добрите",
допълни той, демонстрирайки специфични особености конструкцията и функционалността на машините с марка Hermle.
"Опитваме се всеки
път да даваме и нова информация за фирма Hermle
и за продуктите й. В
България не всеки ден се
провеждат подобни демонстрации и затова мисля, че интересът към мероприятието беше достатъчно голям. В сравнение с морално остарелия
машинен парк при повечето български фирми, ние показахме
как работи една металообработваща машина от последно поколение.
Гостите ни бяха очаровани от скоростите на фрезоване, от всички параметри на обработка и от постигнатия резултат", коментира значението на събитието той.
"Един от акцентите на нашето
представяне беше върху добавената
стойност, която клиентите ни получават с машините Hermle. Представихме завишените стандарти и
контрол, според които се произвеждат всички Hermle продукти. Тези
стандарти са по-строги от световно приетите норми за прецизни машини, а това е един от факторите,
които ни дават значително предимство при 5-осевата обработка", добави г-н Цанков.
Семинарът продължи с представяне на продуктите на австрийската
компания Meusburger – най-големият
европейски производител на стандартизирани елементи за инструментална екипировка. В своята презентация г-н Коста Стефанов, регионален
мениджър продажби в компанията,
акцентира върху преимуществата на
Meusburger като производител, зала-

гащ на най-висококачествената стомана. „Ние сме най-модерната фирма
за производство на стандартизирани елементи по отношение на технология и организация на производството. Освен това разполагаме с
най-големия склад в Европа, което
гарантира на нашите клиенти доставка в рамките на 4 дни“ заяви той.
"Смятам, че благодарение на показаното от нас като водеща фирма в
бранша, успяхме да демонстрираме
основните тенденции в използваните в Европа и света материали в
производството на инструментална екипировка. Индустрията се развива и е добре да отделяме време, за
да се информираме, и такива специализирани мероприятия са идеалният
начин да го постигнем", допълни г-н
Стефанов.
Друг акцент, поставен от Пламен
Петров, областен мениджър продажби Източна България в Мойсбургер,
бе лесното експортиране на 3D данни директно от онлайн каталога.
"Единствено при нас, от всички фирми в бранша е преведен изцяло на
български език и дава пълна информация за продуктите ни, както и за
техните цени", заяви той.
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Роботизацията
на производствените
процеси е неизбежна
Венцислав Колев, главен конструктор във фирма
Трейд Майстер, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Колев, бихте ли
представили фирма Трейд Майстер пред читателите на сп.
Инженеринг ревю?

Фирма Трейд Майстер е основана
през 1995 г. с основен предмет на
дейност търговия с компоненти и
инженеринг в областта на машиностроенето. От 1997 г. до 2003 г. e
изключителен представител на
SMC-Co - световен лидер в областта на пневматиката. След успешно
разработване на пазара, SMC основава собствена фирма в България.
Oсновните направления в дейността ни са доставка и дистрибуция на
продуктите на ROBOTUNITS - модулна система алуминиеви профили за
създаване на конструкции, линейни
задвижвания, лентови конвейери,
транспортни системи и защитни
ограждения. В съответствие с идеологията на Robotunits, Трейд Майстер
доставя както компоненти, така и
завършени конструкции, чийто проект е разработен в сътрудничество
с клиента. Друго направление в дейността ни е доставка и дистрибуция на специализирани фитинги, сферични, иглени, диафрагмени и дозиращи вентили, предназначени за изграждане на различни флуидни системи. Трейд Майстер доставя и проектира специални управления в областта на флуидните системи. Основни клиенти са фирми като Булгартрансгаз, АЕЦ Козлодуй, Лукойл.
От 2007 г. Трейд Майстер започна да разработва специални и специализирани машини и технологични системи с различна степен на автоматизация. Целта ни е повишаване на
производителността и качеството
на производство на нашите клиенти.
Кои са най-предизвикателните
проекти, по които сте работили в последните няколко години?

През 2008 г. по покана на г-н Клеменс ван Ерп, управител на Мауер
Локинг Системс, гр. Амерсфорт, Хо-
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ландия, Трейд Майстер участва и спечели конкурс за
възлагане на поръчка за специализирана машина в конкуренция с водещи производители
от ЕС (Giuliani и Clevertech от
Италия). Проектирахме и успешно пуснахме в експлоатация роботизиран технологичен комплекс, предназначен за
обработване, маркиране и сортиране на различни модели
ключове за секретни ключалки.
Изискването на клиента бе за универсалност на технологията, т. е.
машината да обработва различни
видове заготовки без спиране за пренастройки и смяна на компоненти
(хващачи, позиционери, фиксатори и
т. н.). За да осигурим изпълнението
на изискванията на техническото
задание, вградихме високотехнологичен робот FANUC в комплекса. Това
беше първият ни опит в интегриране на индустриален робот към проектирана от нас машина.
През 2011 г. започнахме два сложни проекта - единият за Мауер Локинг
Системс - Холандия, вторият - за
Мауер Локинг Системс - България, гр.
Варна. В проекта за Мауер Локинг
Системс - Холандия, за втори път
интегрирахме 6-осен робот FANUC.
За да покрием изискванията към машината за Мауер Локинг Системс Варна, трябваше да проектираме и
изработим линеен робот за транспорт, зареждане, разтоварване и позициониране на обработваните заготовки.
Какво е съвременното състояние на роботиката в България
и как виждате бъдещото й
развитие?

Прецизни, гъвкави, интелигентни,
надеждни, ефективни - това са само
част от невероятните качества на
съвременните индустриални роботи,
предлагани на пазара. Заедно с партньорите ни от КАСИ Аутомейшън и
с подкрепата на FANUC Robotics - Че-

хия, през последните пет години интегрирахме успешно роботи FANUC
в наши проекти. Трябва да добавя, че
ние също създаваме и използваме в
наши проекти роботи, функциониращи в Декартови (линейни) и цилиндрични координати. Основно за създаването на механичната част използваме продуктите на ROBOTUNITS и
HIWIN - България. Роботизацията на
производствените процеси е неизбежна. Временният застой в момента не може да продължи дълго. Ние
сме готови да посрещнем предизвикателствата на бъдещето.
Какво включват плановете Ви
за развитие в близко бъдеще?

Освен пряката (търговска и производствена) дейност предстои работа в няколко насоки: внедряване на
система за управление на инженерната дейност EPDM; развитие и усъвършенстване на структурата и персонала; оборудване на 2 нови работни места с продукта Solid Works; усвояване на продукта 3DVIA Composer
с цел оптимизиране на процеса на
създаване на сервизни инструкции,
технически описания и ръководства
за работа, интерактивни 3D анимации, маркетингови материали и др.;
формиране на малък и гъвкав CNC
производствен участък. Концепцията
ни за развитие се гради на висококвалифицирани кадри, нестандартно
мислене, предлагане и създаване на
иновативни продукти, съобразени с
нуждите на всеки отделен клиент.
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Най-интересното от
MachTech & Metal 2013
От 6 до 8 март т. г. в Интер Експо Център, София, се проведе тазгодишното издание на MachTech & Metal. Паралелно с изложението се проведоха още пет индустриални изложби - INTRONIKA, IFAM и PLAST, Transport
& Logistics, Security - защита и сигурност.
В рамките на това издание участниците имаха възможност да представят съвременни модели лазерни, металообработващи, профилиращи,
металорежещи и хидравлични машини и инструменти, както и техники
за заваряване, резби и фрези, помпи, компресори, машини за листова обработка, лазерно рязане, координатно щанцоване и пресово огъване.
Инженеринг ревю - списанието на българската индустрия, даде трибуна на участниците на изложението да споделят акцентите и новостите
в представянето си, непосредствените си впечатления и резултати от
MachTech & Metal 2013. Представяме ви коментари на някои от компаниите, подредени по азбучен ред.

Акцентирахме на
най-ефективните методи
за индустриално
обезмасляване
Фирма IBS Scherer участва за
първи път на подобно изложение в
България. Постарахме се да представим цялата ни продуктова гама –
както уредите за почистване на
части и детайли, така и различните
разтворители, обезмаслители и
технически спрейове. Акцентирахме
на най-ефективните методи за индустриално обезмасляване, които са
и безопасни за хората и околната
среда. В специална техническа презентация показахме как функционират нашите решения, какъв е процесът на производство и рециклиране и дадохме съвети за тяхното
приложение в различните индустрии.
Най-голям интерес предизвикаха
техническите спрейове. Нашата
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ние в хранително-вкусовата промишленост. Предстои пускането на пазара и на втори такъв спрей с NSF сертификат – Multifix Nutri, смазочен
спрей за поддръжката на поточни
линии и въртящи се машинни части в
производството на храни и напитки.
Организацията на изложението бе
на много високо ниво и нашите очаквания се оправдаха напълно. Създадохме полезни контакти с енергични
млади специалисти и инженери. Сред
самите изложители имаше и много
настоящи клиенти, с които прекарахме чудесни 3 дни в София. Безспорно
това е най-подходящото техническо изложение за нашата компания в
България.
Аксел Шерер,
управител на IBS Scherer

Алфлет Инженеринг
представи изцяло нова
разработка на фрезова
и пробивна машина

гама включва както спрейове за обезмасляване и почистване, така и смазочни гелове, пяна и, разбира се, нашия PTFE спрей, който е единственият "тефлонов" спрей на българския
пазар с NSF сертификат за приложе-

Швейцарската фирма Fehlmann
предлага изцяло нова разработка на
фрезова и пробивна машина Picomax
56 Top, която е с иновативна концепция на управлението чрез Top-функции (Touch Or Programm, патентовано от Fehlmann). Тя бе част от нашето представяне по време на международното специализирано изложение MachTech & Metal. Новото управление на машината дава възможност
за работа с трите оси както със
CNC, така и ръчно чрез електромеха-
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ничен лост за пробиване и ръчни колела за преместване по осите.
Фрезоването, пробиването и нарязването на резба на единични детайли се извършва сигурно, ефективно и бързо, без загуба на време за
програмиране. По този начин машината може да се използва ефективно и от работници, които нямат
познания по програмиране.

Picomax 56 Top е разработена въз
основа на дългогодишното ноу-хау на
Fehlmann и предлага превъзходно
съотношение между качество, производителност и цена и е подходяща за единично и малко серийно производство. Новата машина притежава цифрово управление Heidenhain
TNC 620, мощен мотор-шпиндел за
фрезови обработки с обороти до
12000 обор./мин, собствено производство на Fehlmann, нарязване на
резба с ZS-интерполация, 3D-фрезоване, разстъргване. Чрез вградените
директни измервателни системи
има възможност за използване на
най-модерни методи за обработка с
оптимална точност.
Райчо Райчев,
търговски представител,
Алфлет Инженеринг

На изложението Галика
представи решения на
Microwaterjet и Codere
На отминалото издание на изложението за металургия, леярство и
инструментална
екипировка
MachTech & Metal представихме продукти на производителите Microwaterjet и Codere.
Microwaterjet е иновативно решение за рязане с водна струя, насочено към приложения в медицината,
електрониката, автомобилостроенето, самолетостроенето, часовникарството и др.
Водната струя с гарантирана
повторяемост може прецизно да
реже и променя обработваната
повърхнина, което включва компактиране, отнемане на слой, почистване и селективно рязане. Машината
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може да обработва разнообразни
материали, сред които пластмаси,
порьозни материали, неметали, алуминий, цирконий, тантал, магнезий,
метални сплави, закалени стомани,
манган, волфрам, титан, фиброкомпоненти, керамика, стъкло, плексиглас, камък, мрамор, гранит, вулканизирани материали, гума, слюда и др.
Основното преимущество на
Microwaterjet е, че системата гарантира изключително висока точност
на контура с допусково поле от 0,01
мм и качество на обработената
повърхнина от Ra = 1,6. Скоростта
на рязане достига до 4 м/мин.
Швейцарската фирма Codere има
натрупан повече от 30-годишен
опит в термичната обработка на
черни и цветни метали. Фирмата
проектира и изгражда тунелни пещи,
пещи с лентов транспортьор, шахтови пещи, пещи за термична обработка на ценни метали и спомагателно оборудване.

Една от уникалните, предлагани
от Codere инсталации за термообработка, е линията пещи в модулна
конструкция Система 250. Модулната конструкция е от отворен тип,
което позволява както последващо
надграждане за увеличаване на капацитета и възможностите на съоръжението, така и частично или пълно
автоматизиране на процеса до постигане на изцяло автономна работа с пълен микропроцесорен контрол
на технологичните режими.
Димитър Попниколов, инженер
продажби, Галика България

Постарахме се да покажем
по-малко известни
продукти на Гюринг
Гамата на предлаганите от нас
продукти е доста голяма и е трудно
да се отбележи конкретен акцент в
участието ни на MachTech & Metal.
Тази година се постарахме да покажем освен традиционно познатите
такива на фирма Гюринг, така и
тези, които на нашия пазар са помалко известни - наред с разширена-

та гама на оръжейните свредла и
райберите тип HR 500, така и новостите в областта на държачите,
които предлагаме.
Надявам се това, което показахме
на изложбата, да събуди интерес у
клиентите, защото комплексното
обслужване на нашите контрагенти
е особено важно за нас. Целта ни е не
само да продаваме продуктите, но и
да предлагаме цялостни решения.
По отношение на конкретното ни
участие - в изложбите във времето
на интернет, от където получаваш
ежедневно необходимата информация, трудно може да се оцени едно
участие и да се очаква веднага конкретен резултат. Все пак, както съм
казвала многократно, това е бъдещето на подобни изложения - специализирани в конкретна област.
Надявам се догодина да се запази
тенденцията за увеличение участниците в изложбата, което не може да
не се забележи. Затова и Гюринг България възнамерява да участва и в следващото издание на MachTech & Metal.
Милена Маринова,
управител на Гюринг България

Апаратурата за
потенциално експлозивна
атмосфера е с широко
приложение в различни
сфери на индустрията
В тазгодишното издание на
MachTech & Metal представихме голяма част от нашите изделия: АТЕХ
- Ех апаратура за потенциално експлозивна атмосфера с висока степен
на влагоустойчивост: алуминиеви и
пластмасови разклонителни кутии,
бутони, ключ енергоспестяващи и
луминесцентни лампи, елемент команден взривозащитен и др., отговаряща на всички европейски стандарти и АТЕХ директива 94/9/ЕС.
Всички изделия имат сертификат за
съответствие по процедура „Изследване на типа“ и процедура „Осигуряване качеството на производството“ - СЕ; Eлектрооборудване за кари:
кабелни снопове и проводници за тях,
реверсори, еднополюсни аварийни
изключватели, капацитетоуказатели, предпазители, резистори, ел.
табла с контакторно и импулсно
управление за електрокари, ел. табло за мотокари, щепселни съедине-
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ния, прекъсвачи помощни за разпределители, командоконтролери, работно осветление, задно комбинирано тяло, осветител сигнален, ключове за оперативни и сигнални вериги
и др. Изделия с общо предназначение
- осветител сигнален за обозначаване на препятствия с нисък интензитет със светодиоди тип LED; микропревключватели и др;
Определено най-голям интерес
предизвика апаратурата за потенциално експлозивна атмосфера. Тя е
предназначена за използване в помещения и външни инсталации на нефтената, газовата, фармацевтичната, химическата, хранително-вкусовата и други промишлености, където вследствие на технологични и
производствени процеси има опасност от възникване на потенциално
експлозивна атмосфера.
Предложихме на посетителите на
изложението да се докоснат и подроб-

но да се запознаят с нашите изделия,
както и с новите изисквания по Директива 94/9/ЕС и стандарт БДС EN
60079. През изминалата годината
направихме пресертификация на всички изделия, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна
атмосфера какtо и подновихме за
трети път сертификацията ни по
ISO. Това доведе до положителен
отзив.
За съжаление, през тази година не
се оправдаха очакванията ни за повисока посещаемост. Въпреки това
установихме контакти с нови фирми, които определено се заинересуваха от нашите изделия. Ние се надяваме, че с тях ще установим трайно бъдещо сътрудничество.
инж. Райна Стаменова,
Искра Силатроник

Представихме и съвсем
нови за нашата дейност
продукти
Тази година в изданието на
MachTech & Metal, наред с предлаганите от нас обработващи центри и
стругове, обърнахме особено внимание на представянето на съвсем
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нови за нашата дейност продукти в
две направления: инструменти и
машини за зъбообработване и филтърни системи за пречистване маслена мъгла, дим и изпарения при металообработка.
Особен интерес за нашите посетители предизвикаха филтрите за
маслена мъгла, подходящи при всякакъв вид механична обработка, от
универсални шлифовални машини до
високотехнологични обработващи
центри.
Устройствата имат особено важно значение за намаляване на енергийните разходи, чрез пречистване на
отработеното масло и връщането

му към машината за повторна употреба и рециклиране на чистия въздух
обратно в помещението.
От друга страна, спомагат за поддържане на хигиена на работното
място, като пряко се обвързват с чл.
169 от Наредба № 7 от 23.09.1999
г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
на работните места и при използване на работното оборудване.
Като цяло участието на Лазатек
в изложението беше добро. Успяхме
да покажем на нашите клиенти новостите, които предлагаме. Смятам, че беше полезно за създаване
на нови контакти с потенциални
клиенти и партньори и затвърждаване на позициите ни пред настоящите.
Надя Атанасова, Лазатек

Новост беше първата в
света електро-механична
синтер преса
Основна тема на щанда ни бяха:
ротационно изтеглящи машини на
Лайфелд, Германия; машини и технологии за студено и горещо пресоване на фирма SCHULER GROUP, Германия; машини и технологии за обработка на прахообразни материали
Комаге, Германия.
Представихме най-новите винтови и бутални компресори, компресор

BLUEKAT с интегриран конвектор и
катализатор, постигащ качество на
сгъстения въздух клас 0, линии
FLEXPET за производство на РЕТ-бутилки (визуализация) на BOGE
Кompressoren – Германия. Към тях
като че ли имаше най-голям интерес,
може би защото паралелно се провеждаше и изложението PLAST.
Новост беше и първата в света
електро-механична синтер преса
(предлагаме визуализация на продукта), която допълва гамата на традиционните механични, хидравлични
и хибридни преси за обработка на
прахове с най-новите технологии на
задвижвания и прави производството много гъвкаво. За съжаление, никой не прояви интерес към пресите
за дентална керамика, а такова производство у нас все още няма.
Както винаги направихме една добра подготовка и се представихме с
оригинален и красив щанд. Като цяло
изложението беше по-слабо от миналата година. Клиентите, които ни
посетиха, не търсеха ново оборудване, не планираха инвестиции, а търсеха свободни мощности да възложат
производство на детайли. Надяваме
се, че по този начин ще помогнем на
нашите клиенти, които вече са инвестирали в машини или планират инвестиции. Нито времето, нито политическите вълнения в столицата
попречиха на организацията му, затова не можем да си обясним неоправдано малкото посещение. Имаше реклама и старание от страна на организаторите, но нашите очаквания определено не се оправдаха.
инж. Здравка Дабижева,
управител на ЛД
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Интерес предизвика
индукционен
високочестотен генератор
за закаляване на специални
чугуни
Акцентът на представянето на
Сатурн Инженеринг на тазгодишното изложение MachTech & Metal
беше върху популяризиране дейността на фирмата, широката гама
от продукти които предлагаме - а
именно индукционни генератори с
широка гама от мощности и честоти и тяхното приложенеие за нагряване, закаляване, топене и леене на
различни метали и сплави. Наред с
това се опитахме да представим и
нашите услуги - инженеринг в областта на силовата електроника и
медицинско оборудване за лаборатории. Като цяло, разбира се, желанието ни беше и да популяризираме
Клъстер по мехатроника и атоматизация, чийто член сме.
Най-голям интерес предизвика
един от нашите индукционни високочестотни генератори за закаляване на специални чугуни, както и генератор за топене на титаниеви сплави.
Участието ни на изложението
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считам за сравнително добро, с оглед на икономическата ситуация в
страната и региона. Като цяло считам, че оправда нашите очаквания,
но мисля, че още много може да се
желае от подобни изложения.
Спас Спасов, управител
на Сатурн Инженеринг

Хофман Консулт представи
мощен лазерен апарат
По време на тазгодишното издание на изложението Хофман Консулт
представи компактен и мощен лазерен апарат AlphaLaser VL50 на немската фирма ALPHA LASER.
Изложеният апарат VL 50 показва отлични резултати при лазерни
заварки на фини детайли, сензори и
компоненти на медицинската техни-
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ка, както и наварки на микроформи.
С лазерен лъч могат да се „спояват“
всички заваряеми метали, включително сребро и титан и с това VL50
е изключително подходящ за дентални лаборатории и златарски ателиета.
Високата средна мощност (50 W)
при бърза импулсна последователност (до 25 Нz) гарантират хомогенно стапяне на завар. Регулирането
на диаметъра на лазерната точка
(пункт-швайс) става с микродвигател при голяма точност и прецизност.
Стоян Тонев,
мениджър продажби,
Хофман Консулт
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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.
Почти няма бранш, който да
поставя толкова високи изисквания
за качеството на продукцията,
както хранителната индустрия.
Тук са налице изисквания, чието
спазване трябва да бъде контролирано постоянно - от добива на изходната суровина, през преработката и транспорта до стелажа в
магазина.
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. Най-подходящ за
целта е материалът неръждаема
стомана, който, заедно с някои висококачествени пластмаси, се доказа при редица специфични изисквания, за които хигиената е от основно значение. Неповлияващият
вкусовите характеристики материал не може да бъде повреден дори и от силни химически препарати. В електроиндустрията 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.
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В обектите на хранителната
промишленост от основно значение е хигиената - лесна за поддържане и без необходимост от често
обслужване. За тази цел особено
подходящи са олекотените системи телени кабелни скари, които не
задържат прах и не възпрепятстват почистването дори с обилна
струя вода. Богатият асортимент от артикули и размери прави възможно прецизното окабеляване до всяка индивидуална производствена машина.

За нашите системи, които осигуряват преноса на електроенергия и данни, от основно значение е
лесно съхранимата чистота, която няма нужда от често обслужване. За тази цел са особено подходящи 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 фасонните елементи, позволяват изграждането на затворена система. При
необходимост от полагане на малък

брой кабели и проводници могат да
бъдат използвани електроинсталационните тръби от неръждаема
стомана, комплектовани със съединителни муфи и ъгли.
Сред важните обекти от референтната листа на ОБО Беттерманн 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, отличаващи се с влага, твърде
висока или ниска температура, наред с високите хигиенни изисквания
налагат 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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Пивоварна
индустрия
в България
В два поредни броя списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, посвещава традиционната си рубрика Във фокус на пивоварната индустрия у нас. Настоящият преглед започва с интервю на главния секретар на Съюза на пивоварите в България – Ивана Радомирова, която представя
актуални цифри и тенденции в развитието на бранша в страната. Обзорът продължава с интервюта
с представители на мениджърския състав на някои от най-големите производители на пиво в България, подредени по азбучен ред. В тях те представят своите основни приоритети, последните технологични новости и плановете за модернизация през настоящата година. В следващия брой по традиция ще бъде дадена трибуна на доставчиците на продукти и решения за пивоварната индустрия.
Редакцията на TLL Media изказва своите специални благодарности към Съюза на пивоварите в България, с чието съдействие и под патронажа на който бе реализиран материалът.

През 2012 г. компаниите са
реализирали 5 242 000 hl пиво
Ивана Радомирова,
главен секретар
на Съюза
на пивоварите
в България,
пред сп. Инженеринг
ревю

Какво е актуалното състояние на пивоварната
индустрия в България? Какви са спецификите на
местния пазар?

Г-жо Радомирова, представете накратко дейността на Съюза на
пивоварите в България.
Кои компании са негови членове?

През 2013 г. редовни
членове на Съюза на пивоварите в България (СПБ) са: компаниите за производство на бира Болярка - ВТ, Бритос, Загорка, Каменица,
Карлсберг България, Ломско пиво и 2 микропивоварни ресторанти във Варна и София; производителите на
малц в страната: Булмалц, Малц, Малтери Суфле; единственото предприятие за хмел и хмелов гранулат Булхопс; фирми за доставки на оборудване и материали:
Айс техник, Берил Ж, Икар Беджев и сие, Новосервиз,
Сигротех, Актуал индъстрис, КHS Загора, Растал –
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Германия, Институт по криобиология и хранителни
технологии (ИКХТ), Университет по хранителни технологии (УХТ).
През 2012 г. пивоварният сектор в страната включва 11 предприятия за производство на бира, от които
6 са със статут на малки независими пивоварни с годишно производство под 200 000 хектолитра.
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От събраните от СПБ данни е видно, че през 2012 г.
бирените компании са реализирали 5 242 000 hl пиво. С
най-висок дял са продажбите в РЕТ бутилки - 59%. Делът
на стъклени бутилки е 28%, кенове – 7%, наливно пиво –
6%. Както и при другите бързооборотни стоки, тези
цифри достатъчно красноречиво показват преориентирането на консуматорите към продажби за вкъщи и
търсенето на по-достъпни стоки.
По данни на СЗО консумацията на пиво заема 32% от
общия пазар на алкохолни напитки в страната (измерен
в % чист алкохол). По този индикатор сме на 22 място
в страните от ЕС.
Направените през 2012 г. инвестиции от членуващите в СПБ пивоварни компании се изчисляват на над 67
млн. лв., основно в техническо и технологично обновление на производството, нови логистични бази, етикети, нови продукти, дизайн и разфасовки на бутилки и
кенове и т. н.
Производственото портфолио на членовете на Съюза на пивоварите в България е динамично и включва над
80 асортимента и марки пиво. Само през 2012 година
на местния пазар се появиха 20 нови производства бира,
включително с произвежданите у нас марки на супер-
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маркетите за модерна търговия.
През пролетта на 2012 г. почти
всички пивоварни позиционираха на
пазара бирени миксове - комбинация
от плодов сок и пиво.
През 2012 г. членовете на СПБ
дистрибутират следните нови марки и видове бира: нова марка Дунавско и нова марка Бритос, бирени
миксове Шуменско Туист лимон, портокал и грейпфрут; Zagorka Fusion,
Ариана Радлер, нова Zagorka Rezerva
2012, Калтенберг Вайс, Kamenitza
Fresh Grapefruit, сайдер Съмърсби круша.
Какъв е размерът на инвестициите на пивоварните компании за последната година?

Отчетените инвестиции за ДМА
на членуващите в СПБ компании са
вложени в модернизация и автоматизация на цехове, складове, лаборатории; закупуване на машини и апарати, включващи бутилиращи линии,
миялни машини, пастьоризатори,
фолираща стек машина и др., газификация на работни и административни помещения и др.
СПБ получи от НСИ данни за последните две години за иновационната дейност на всички предприятия от пивоварната промишленост с 10 и повече наети лица.
Според НСИ, през последните години делът на оборота, реализиран
от нови или усъвършенствани продукти, се изчислява на 24% от общия оборот на пивоварните компании в страната. Делът на иновативните предприятия от общия
брой предприятия в бранша е 50%.
Под „иновативни предприятия“ се
разбират предприятията с технологични, организационни и маркетингови иновации. 30% е делът на
предприятията с технологични
иновации, обхващащи продуктови,
процесови и текущи иновационни
проекти. Делът на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, е 7,2%
(тук не се включват позиционираните на пазара нови продукти през
2012 г.). Делът на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за предприятието, но не и за пазара от общия
оборот на предприятията, е 24.1%.
Делът на предприятията с иновационно сътрудничество от общия
брой предприятия с технологични
иновации е 66,7%.
Какъв е процентът на капиталовложенията в автоматизация и повишаване на енергийната ефективност на производството? Доколко България
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е част от европейските тенденции?

През 2012 г. излязоха резултатите и от подготвяното две години
общоевропейско проучване върху устойчивото развитие на пивоварната индустрия и опазването на околната среда. Според независим доклад на холандски (КВА Бедрийфсадвизеурс Б.В.) и британски (Кампден
БРИ) консултанти иновациите в пивоварната индустрия в страните
от ЕС спестяват 8 млрд. л вода и
намаляват емисиите на СО2 със
7,1%.
В състава на бирата водата е
над 90%. Според въведените иновационни технологии и структурата
на пивоварния сектор в отделните
страни за производството на 1
литър бира са необходими от 2,5 до
6,5 литра вода. В България тези
стойности са около 4,5 литра при
средни за Европа 4,2 литра. Анализът показва, че за последните 2
години европейските пивовари са
успели да намалят употребата на
вода в производството си с приблизително 4.5% за литър бира.
В периода от 2008 до 2010 г. пивоварите са изразходвали 3.8% помалко енергия за производството на
литър бира, а това води до спад в
емисиите на СО2 със 7.1%. За сравнение, това количество въглероден
диоксид се равнява на изгорелите
газове от 175 000 автомобила за
10 000 изминати км. Пивоварната
индустрия в Европа намалява и отпадните води от производствения
процес с 6.9%.
Продължава използването на вторични продукти от пивоварството
като фураж в животновъдството.
Само за 2010 г. са оползотворени
6 000 000 тона за храна на животни. Друга част от вторичните продукти се използва за производството на биогаз. Отчетените в доклада количества зелена енергия са със
7% повече от 2008 г. Опаковките са
от изключително значение за запазване на качеството и вкуса на бирата. Повсеместна е тенденцията пивоварите да намаляват отпадъците
от опаковки, фокусирайки се върху използването на бутилки за многократна употреба (24,5%), намаляване на теглото на опаковките и използване на рециклируеми материали.
За България през 2010 г. разходите на пивоварния сектор за опазване на водните ресурси е 800 000 лв.,
а за въздуха – 4 000 000 лв. Отчетените ДМА с екологично предназначение са 5 410 000 лв.
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В момента работим по
изграждането на изцяло
нова РЕТ линия
Димитър
Драголов,
търговски
директор
на Болярка ВТ,
за списание
Инженеринг
ревю

система за управление на качеството, която изпълнява
изискванията на международните стандарти ISO
9001:2008, система за безопасност на хранителните
продукти НАССР и стандарт IFS, световно признати
модели за управление на качеството в организациите.
Зад доброто име на Болярка стои непрекъснато развитие на съществуващите техники и технологии за
производство на пиво, планово усъвършенстване, разработване и внедряване на нови собствени производствени технологии, повишаване капацитета на производствените и складови мощности на пивоварната, както
и системно повишаване компетентността на кадрите
на всички нива. Така Болярка се превръща в пример за
социално отговорна компания с ефективно управление,
която не просто спазва изискванията на законодателството, регулиращо хранително-вкусовата промишленост и изискванията на международните стандарти, но
е и конкурентноспособна спрямо всички пивоварни на
българския и европейския пазар.

Какви са основните приоритети в
управлението на
компанията?

Ние в Болярка ВТ АД
работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им
предлагаме продукти с доказано качество и репутация,
което е обезпечено с професионализъм, 120-годишна история и опит, амбиция за иновативност и прилагането
на висок стандарт във всички наши дейности. Развиваме съвременен тип дистрибуция на пиво, което чрез икономическата си ефективност позволява поддържане на
високотехнологично производство, реинвестиции в продуктово ноу-хау и държи компанията в съзнанието на потребителя като символ на благонадежден производител,
работодател и партньор. Болярка ВТ АД следва фирмената стратегия, ясно дефинирана от динамично променящите се нужди на пазара на бира в и извън България.
Фундаментът на фирмената стратегия е производството и продажбата на продукти във всички обособени сегменти на бирения пазар в страната с цел приобщаване и задържане на максимален брой лоялни към портфолиото на Болярка клиенти. За да реализира своята
политика за високо качество на продуктите, комплектност на доставките и кратки срокове на изпълнение и
за да поддържа високото доверие между клиента и Болярка, оперативното ръководство на фирмата въвежда
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Къде е разположено производството и каква площ
заема то?

Производствените мощности на Болярка ВТ АД са
разположени в гр. Велико Търново и са на обща площ от
32 000 м2. Можем да отбележим две съществени предимства на месторазположението на пивоварната. От
логистична гледна точка това е приблизително географския център на България и имаме възможност за осъществяване на бързи доставки до нашите дистрибутори,
а от там и до крайния потребител. Второто голямо
предимство е близостта на пивоварната до яз. Йовковци, от където черпим най-добрата планинска вода, коя-
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то се отличава с оптимални показатели за производство на висококачествено пиво.
Коя е най-мащабната ви инвестиция в рамките
на предходната 2012 година?

През 2012 г. насочихме усилията си в подобряване на
инфраструктурата за експедиция на готовата продукция. Инвестирахме в изграждането на отделен подход
за камионите, навес за товарене с площ от 580 м2, както и в изграждане на разширение на логистичния склад
с площ от 1800 м2.
В технологична насока работихме за цялостно автоматизиране на процесите на приемане, съхранение, кондициониране и смилане на малца. С тази автоматизация
и съвременни технологични решения постигнахме повишаване на качеството и сигурността на производството. Изградихме нова лаборатория, оборудвана с най-съвременните апарати и методи за анализ, чрез които гарантираме спазването на високите стандарти и изискванията на нашите клиенти.
Не на последно място, инвестирахме в закупуването
на нова 4-етажна сграда, която ще превърнем в логистичен, маркетингов и търговски център, което от своя
страна ще доведе до изграждането на отлична работна
среда за нашите висококвалифицирани специалисти.
Какви са последните технологични придобивки от
компанията и какво наложи тяхното внедряване?

Технологията е връзка между науката и реалното производство и ние отдаваме огромно значение на иновациите, като двигател за развитие на продукта. С внедряване на принципно нова система за кондициониране на малца повишихме рандемана и подобрихме качеството на
пивото. Това бе свързано с изграждане на нова производствена линия и закупуване на допълнително оборудване.
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Какво е оборудването, внедрено в производството? Какви са критериите при избор на доставчици на технологично оборудване?

Пивоварството е с вековни традиции в Германия и
това обуславя развитието на производство на машини
и оборудване за тази индустрия. В момента първите
три водещите световни фирми производители на оборудване в областта на пивоварството са немски. С
гордост можем да заявим, че работим с оборудване на
световно ниво. Пример за това е нашата система за
тънкослойно варене, която при внедряването и имаше
само още 4 системи в целия свят. Затова може да се
каже, че при избора на доставчици на оборудване, винаги
сме се водили на първо място от предлагането на висококачествени и иновативни решения.
Кои ваши технологични достижения ви правят
конкурентни на пазара?

Нашата пивоварна е единствената, която произвежда пшенична бира (Вайс) по класическа технология и с гордост предоставяме на българския потребител възможността да се докосне до един различен
продукт.
Какво е мястото на политиките по повишаване
на енергийната ефективност и опазването на
околната среда в цялостното управление на компанията? Какви конкретни действия сте предприели в тази посока?

Развитието на технологията и машините е в непосредствена връзка с повишаване на енергийната ефективност. Чрез въвеждане на новите системи се стремим
към понижаване разхода на енергия и повишаване грижата за опазване на околната среда. Предприели сме редица мерки и можем да споменем някои от големите ни
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успехи като снижаване на разхода на пара с 21% в производството на малц чрез реконструкция на сушилнята и
изграждане на система за утилизация на димните газове от котела.

Gea и сключихме договор за доставка, а по-късно закупихме машини за издуване и пълнене на бутилки от Krones.
Критерият при избор на доставчици на технологично
оборудване е само един – качеството.

Какви са непосредствените ви инвестиционни
намерения за 2013 година?

В момента работим върху един от най-големите ни
проекти за изграждане на изцяло нова РЕТ линия. След
приключване на работите ще внедрим съвременно оборудване на водещата немска фирма. Тази автоматизирана линия ще включва всички процеси от производството на бутилката, през пълненето до складирането на
готова продукция. Целта ни е повишаване на качеството на крайния продукт и удовлетвореността на нашите потребители.

Планираме още инвестиции
в технологии и
допълнително повишаване
на енергийната
ефективност
Габриела
Попова,
изпълнителен
директор
на Бритос,
за списание
Инженеринг
ревю

Какви са основните приоритети в
управлението на
компанията?

Основните приоритети при управлението са развитие на
екипа, налагане на марката на пазара и достигане на максималния разрешен по
закон капацитет.
Къде е разположено производството и каква площ
заема то?

Пивоварна Бритос е разположена в западната индустриалната зона на град Велико Търново, на площ от 13
дка. А най-голямото предимство е, че самото производство се извършва в една производствена сграда на площ
от 5000 м2.

Кои технологични достижения ви правят конкурентни на пазара?

Оборудването, което внедрихме в нашето производство, е най-модерното в момента и последна дума на
техниката и технологията, и можем да заявим, че към
тази дата на Балканския полуостров няма по-добра от
технологична гледна точка пивоварна. Също така оборудването в пивоварната е възможно най-енергийно
ефективното на пазара, както и позволява възможно найпрецизен контрол на качеството.
Какво е мястото на политиките по повишаване
на енергийната ефективност и опазването на
околната среда в цялостното управление на компанията? Какви конкретни действия сте предприели в тази посока?

Енергийната ефективност и опазването на околната
среда заемат централно място в управлението. Например всички машини с които разполагаме са съобразени с
изискванията за висока енергийна ефективност. Постигнали сме значителни успехи за намаляване на енергийните ни нужди и продължаваме да работим в тази насока,
като значителна част от бъдещите ни инвестиции ще
бъдат насочени в тази насока.
Какви са непосредствените ви намерения за2013
година?

Главните ни цели за 2013 г. са изграждане на складово
стопанство, което ще подобри логистиката, довършване на инвестициите в технологии, доразвиване на дистрибуторската ни мрежа и допълнително повишаване на
енергийната ефективност.

Коя е най-мащабната ви инвестиция в рамките
на предходната 2012 година?

Пивоварна Бритос беше изградена за 8 месеца и открита през юни 2012 г., като общата инвестиция е за
над 20 милиона лева. Основната част от технологичното ни оборудване е от Gea Brewery и Krones.
Какво е оборудването, внедрено в производството? Какви са критериите при избор на доставчици на технологично оборудване?

Най-големите производители на пивоварно оборудване в световен мащаб са немските концерни Gea и Krones.
След дълги консултации и преговори, ние се спряхме на
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Предстои сертифицирането
на новия ни склад по международния стандарт BREEAM
Невен
Маджаров,
мениджър
Верига на
доставките
в Загорка АД,
за списание
Инженеринг
ревю

Какви са основните приоритети
в управлението
на компанията?

Фокусът ни е върху развитието на успешното ни портфолио и марките в него, на пивоварната и хората в
компанията. Горди сме, че сме водещи в иновациите и че
продуктите, които предлагаме на пазара, спомагат за
разширяването на категорията. В този смисъл иновациите също са приоритет за компанията ни. Във всичко,
което правим, сме водени от това да отговаряме на
нуждите на консуматорите и сме ориентирани към нашите клиенти.
Къде е разположено производството и каква площ
заема то?

Пивоварна Загорка e разположена на около 91 дка площ
в северната част на град Стара Загора.
Коя е най-мащабната ви инвестиция в рамките
на предходната 2012 година?

Историята на Загорка АД
започва през 1902 г. с основаването на първата пивоварна в
Стара Загора. През 1994 г., след най-успешната приватизационна сделка в бранша, компанията е закупена от HEINEKEN и
CCHBC. Оттогава са инвестирани над 110 млн. евро за модернизации в производството. "Днес Загорка АД притежава
най-модерната пивоварна в България, включително и "зелен"
склад, изграден по стандарта BREEAM. През 1998 г. Загорка
АД е първата пивоварна в Централна и Източна Европа, сертифицирана по ISO 9002“, споделят от производителя. Компанията е сред лидерите на българския бирен пазар с балансирано портфолио от марки, като Загорка, Ариана, Хайнекен,
Амстел, Старобърно, Десперадос, Кайзер и Столично. Фокус
на компанията са иновациите, висококачествените продукти и корпоративната социална отговорност.
Последните технологични придобивки за компанията
са нов филтър за филтрация и стабилизация на пивото,
матрица за автоматично обслужване на производствените линии, нова чукова мелница, ново оборудване на
оптимизиране варенето на пивна мъст и нов пълначен
моноблок. Внедряването на новото оборудване бе наложено с цел повишаване производствените мощности,
за да можем да бъдем гъвкави и да отговаряме адекватно на търсенето на нашите продукти на пазара. Освен
това новото поколение оборудване е насочено към повисоко ниво на контрол на енергийните разходи и разходите на вода, което ни помага в нашите амбиции да
бъдем "зелен" пивовар.
Какво е оборудването, внедрено в производството? Какви са критериите при избор на доставчици на технологично оборудване?

Оборудването в "Загорка" АД е високотехнологично и
съобразено с всички европейски директиви за енергийна
ефективност и безопасни условия на труд. Важна цел,
която си поставяме като социално отговорна компания,
е да насърчаваме всички наши бизнес партньори да бъдат
отговорни към природата и да прилагаме практики на
устойчиво развитие в съвместната ни работа. Държим,
разбира се, на качеството и финансовите условия.

Изградихме нов склад за готова продукция с обща площ
близо 3000 кв. м с включена административна сграда към
него. Това увеличи ефективността на производствения и
логистичния процес благодарение на възможността подобре да управляваме наличностите и да съхраняваме поголеми обеми готова продукция. Освен това, новият склад
предстои да бъде сертифициран по международния стандарт BREEAM, което ни прави притежател на първата
зелена сграда в мрежата на HEINEKEN в цял свят.

Целият процес по създаването на бирата е високо
технологичен. Това в съчетание с висококвалифицирания
персонал на пивоварната прави възможно производството на продукт с високо качество. Успешното реализиране на иновациите ни прави отличителни на пазара –
Zagorka Rezerva, Ариана Радлер, Zagorka Fusion ни донесоха лидерска позиция в сегмента на бирените миксове.

Какви са последните технологични придобивки от
компанията и какво наложи тяхното внедряване?

Какво е мястото на политиките по повишаване
на енергийната ефективност и опазването на

46

Кои ваши технологични достижения ви правят
конкурентни на пазара?
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дарява средства чрез провеждането на публичен конкурс,
за различни зелени проекти в Старозагорска област.
Какви са непосредствените ви инвестиционни
намерения за 2013 година?

Фокусът ни остава върху поддържането на високотехнологичните процеси в пивоварната и конкретно онези,
които влияят върху намаляване на консумацията на вода и
енергия. Предстои ни да реализираме мащабен проект,
свързан с обновяването на външната архитектурна визия
на сградите в пивоварна Загорка. В тази връзка ще проведем конкурс, чрез който искаме да привлечем млади и креативни архитекти, които да ни помогнат в изграждането
на модерния архитектурен облик на производството ни.
околната среда в цялостното управление на компанията? Какви конкретни действия сте предприели в тази посока?

Опазването на околната среда и повишаване на енергийната ефективност е един от водещите приоритети
на компанията ни и е част от глобалната платформа за
устойчиво развитие "Създаваме по-добро бъдеще". Всяка
година "Загорка" отделя значителни средства в тази посока. От една страна те са директно свързани с интегрирането на технически решения за енергийната ефективност. От друга страна, правим инвестиции, концентрирани върху оптимизация на производствените процеси, които пряко рефлектират върху намаляване разходите на вода и енергия. Част от зелените ни активности
са насочена към дистрибуцията. Благодарение на оптимизирането на логистиката и въвеждането на практиката
на еднопосочни курсове през изминалата година например
сме спестили 262 т емисии CO2 в околната среда.
Друг важен аспект, свързан с оптимизиране на енергийната ефективност, намаляване консумацията на вода
и на емисиите CO2, е непрекъснатата комуникация за повишаване информираността и ангажираността на служителите на компанията и тези на външните фирми, работещи на територията на пивоварната. Затова основен принос има системата за енергиен мониторинг, която от години е внедрена във пивоварната и чрез която
ежедневно всеки служител има възможност да следи и
контролира ефективността на процесите, за които
отговаря. Освен това, в израз на амбицията си да бъде
зелен пивовар и отговорен корпоративен гражданин, който развива местната общност, "Загорка" АД от години
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През 2012 г. инвестирахме
близо 20 млн. лева
Драган
Радивоевич,
генерален
директор
"Каменица" АД,
пред списание
Инженеринг
ревю
Какви са основните приоритети в
управлението на
компанията?

„ Каменица“ АД е
водеща пивоварна
компания в България, с
основна дейност производството и търговия с бира. Въпреки
това, като част от един изключително динамичен свят,
се стремим да бъдем не просто пивопроизводител, а социално отговорна компания. Затова следваме множество
и различни приоритети, чрез които съвместяваме всички тези аспекти. Разбира се, като производител, на първо
място, ключов приоритет за нас е да предлагаме продук-
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ти с изключително високо, безкомпромисно качество.
Приоритет за "Каменица" АД са и иновациите - през последните няколко години предложихме редица такива на
българския потребител.
Като част от функционирането на компанията постоянен приоритет за нас е и социалната отговорност.
Тя е в унисон и с глобалните ценности на Molson Coors
Brewing Company. Компанията ни има и изпълнява дългогодишни политики, свързани с опазване на околната среда, подпомагане на местните общности, социално отговорно отношение към служителите и работниците ни.
Вярваме, че съвкупността от всички тези приоритети
е важна предпоставка за доверието на консуматорите
и за това една компания да бъде успешна. Стремим се да
сме такава и през последните години успяхме да затвърдим положителна тенденция на развитие. По данни на
AC Nielsen пазарният дял на компанията за м. февруари
т. г. е 34,5%, което ни прави лидери на пазара и е с 1,3%
по-голям спрямо същия период на м. г.
Къде е разположено производството и каква площ
заема то?

"Каменица" АД оперира с два пивоварни завода - в Пловдив и Хасково. Пивоварната в Пловдив е с площ 34 095
м2 , а тази в Хасково – 54 500 м2.
Коя е най-мащабната ви инвестиция в рамките
на предходната 2012 година?

И през 2012 г. продължихме с политиката си на инвестиции, като общата им стойност е близо 20 млн. лева.
Трудно ми е да посоча само една конкретна инвестиция,
тъй като, за да бъдем успешна компания, по традиция
вложенията ни са съсредоточени в различни направления. Инвестираме в разширяване и оптимизиране на
производството, въвеждането в експлоатация на раз-

"Каменица" АД
e водеща пивоварна компания в България. Дружеството оперира с две пивоварни - в Пловдив и Хасково. Общият брой на
заетите в компанията възлиза на около 700 работници и служители и с това компанията е най-големият работодател в
бирената индустрия. За последните пет години „Каменица“
АД е инвестирала повече от 90 млн. лева, по-голямата част
от които са вложени в пивоварните в Хасково и Пловдив.
От средата на 2012 г. „Каменица“ АД е част от Molson Coors
Brewing Company - водеща глобална пивоварна компания, която
предлага изключителни брандове на почитателите на бирата
в целия свят. Компанията произвежда и продава портфолио
от водещи примиум марки като Coors Light, Molson Canadian,
Carling, Staropramen, Blue Moon и Cobra - в Северна и Южна Америка, Европа и Азия. Molson Coors е включена в Индекса за устойчиво развитие на Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index),
като непрекъснато търси нови възможности за оптимизиране в сферата на корпоративната отговорност.
лични технологични иновации, в човешкия капитал, в
иновативни продукти. Т. е. инвестициите ни са разпределени в различни аспекти, чиято съвкупност допринася
за още по-високо качество на предлаганите от нас продукти, за разширяване на портфолиото ни и за по-доброто ни представяне пред консуматорите.
Приоритет в иновациите през м. г. бяха нискоалкохолните бирени миксове. След като през 2011 г. "Каменица"
АД първа пусна българска нискоалкохолна бира – Kamenitza
Fresh Лимон, и така поставихме началото на нова категория на пазара, през 2012 г. продължихме с надграждането й. Разширихме портфолиото си и предложихме нов вкус
на консуматорите - Kamenitza Fresh Грейпфрут. В допълнение – компанията влага и значителни ресурси в различни социално отговорни проекти, като например "Алкохолът е лош шофьор" и "Моят Град - Моят Дом".
Какви са последните технологични придобивки от
компанията и какво наложи тяхното внедряване?

През 2012 г. такива бяха направени и в двете пивоварни. В Хасково е пусната в експлоатация нова ПЕТ
линия. Инвестицията ни е продиктувана и от желанието ни непрекъснато да оптимизираме производствения процес. Тя кореспондира и с една от тенденциите на
пазара през последните години – все по-високата консумация на бира в ПЕТ опаковки. В допълнение, инсталирахме и ново оборудване - моноблок (издувна и пълначна
машина) Krones и нов палетизатор Transpak/Atlanta.
Нововъдения са и КЕН линия, инсталиран е нов мултипакер DIMAC, който дава възможност за различна конфигурация от брой кенове в пакет. В Пловдив е инсталирана нова издувна машина KOSME на ПЕТ линията и нов
мултипакер TWIN PACK.
Какво е оборудването, внедрено в производството? Какви са критериите при избор на доставчици на технологично оборудване?

Оборудването и в двата завода е на водещи в пивоварната и пакетиращата индустрии фирми. Основен
критерий за избор е съотношението цена-качество, и,
разбира се, изискванията ни за иновации и постояннотооптимизиране на производствените показатели.
Кои ваши технологични достижения ви правят
конкурентни на пазара?

„Каменица“ АД винаги е била компания, която се стреми да изпреварва очакванията на потребителите и да
предлага иновации. Тази политика може да се определи и
като историческа предопределеност – Kamenitza е първата бира на България, с която през 1881 г. на практика
започва развитието на пивоварната индустрия в страната. През последните години компанията е особено ак-
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тивна и предложи редица иновативни за пазара решения.
През 2011 г. например „Каменица“ АД пусна 4 нови продукта. Астика, друга водеща марка от портфолиото ни,
е единствената българска бира, която предлага стъклена
бутилка от 0,6 л вместо стандартните за пазара 0,5 л.
Какво е мястото на политиките по повишаване
на енергийната ефективност и опазването на
околната среда в цялостното управление на компанията? Какви конкретни действия сте предприели в тази посока?

Опазването на околната среда е един от общо четирите стратегически стълба на социално отговорните
политики на компанията ни. Отговорното отношение и
„еко“ мисленето ни се основават на убеждението, че
като отговорен производител ние трябва да поемем
своя ангажимент и към опазване на околната среда.
В тази насока имаме редица политики в различни ас-
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пекти – оптимизиране и преминаване към все по-енергоспестяващо производство, намаляване разхода на енергии, разделно събиране на отпадъци и рециклиране, повишаване информираността на служителите. Прилагаме
добри практики на управление и работим в съответствие с действащите изисквания.
Търсим начини да използваме все по-ефективно енергията, водата, да намаляваме отпадъците, да рециклираме опаковките. За производството на пара и в двата
завода в Пловдив и Хасово използваме природен газ.
Имаме собствени станции за рекуперация и повторно
използване на възстановения и пречистен въглероден
диоксид. Това намалява и дори елиминира нуждата от
закупуването, респективно производството на СО2. И
двата завода имат изградени системи за събиране, пречистване и повторно влагане на СО2, произведен от
пивните дрожди в процеса на ферментация.
"Каменица" АД има трайно установени практики за
оползотворяването на т. нар. отпадъчни, или по-скоро
странични продукти при производството на пиво, т. е.
стремим се да предприемаме конкретни стъпки на всеки етап на производството, за да бъдем максимално
ефективни, като непрекъснато търсим нови начини и
възможности и това е непрекъснат процес.
Какви са непосредствените ви инвестиционни
намерения за 2013 година?

Инвестициите и иновациите винаги са били ключови
за развитието на "Каменица" АД и ще продължават да
бъдат такива и през настоящата година. Фокус ще
продължат да бъдат вложенията в разширяване на производството, иновациите, както и, успоредно с това, инвестиции в развитието на човешкия капитал и реализирането на редица социално отговорни инициативи.
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Pilz - цялостна гама сензорни
технологии за безопасност за
хранително-вкусовата промишленост
Две от най-сложните задачи в автоматизацията
на производството са да се намали сложността и да
се осигури безопасно взаимодействие между човека и
машината. В отговор на това Pilz предлага координирани решения, които производителите и потребителите на машини могат да приложат, за да решат
икономично и лесно най-сложните си задачи в сферата на автоматизацията.
С девиза "complete and simple" Pilz представя своята широкообхватна и гъвкава гама сензорни технологии за безопасност, които са особено подходящи за
хранително-вкусовата промишленост. Тези технологии включват безопасен мониторинг на позиция със
сензорите за безопасност PSEN code, PSEN mag, SEN
ini и PSEN mech. Защитните врати могат да се наблюдават и управляват безопасно чрез системите за
безопасност на врати PSEN sgate или PSEN slock. Безопасен мониторинг на работни зони може да се осъществи също и чрез оптоелектронни устройства за
безопасност PSEN opt и специализирани системи за
безопасност с камери PSEN vip и SafetyEYE.

На разположение е и широка гама от различни
принципи на действие и технологии - механични,
магнитни, RFID, индуктивни, оптични и камера-базирани. Сензорите на Pilz могат да се използват индивидуално или да се свързват в серия, за да се постигне най-високото ниво на изпълнение с възможно
най-малко разходи.
Всички сензори на Pilz са проектирани по такъв начин, че да отговорят изцяло на всички специфични
изисквания в хранително-вкусовата промишленост,
свързани с безопасността и необходимостта от висока хигиена:
•устойчив на много химикали корпус от несъдържаща силикон РВТ пластмаса, която е нечувствителна и на замърсявания;
•гладка повърхност с лазерен надпис;
•степен на защита IP67;
•най-високо ниво на изпълнение на безопасност до PL
(Performance Level).
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В допълнение към решенията за хранително-вкусовата промишленост, Pilz разшири гамата си от
бутони за авариен стоп. Новите комплекти, включващи бутон, контактен блок за повърхностен монтаж или за монтаж в кутия, правят изключително лесен избора на най-подходящите компоненти.
Всички бутони за авариен стоп на Pilz вече се предлагат с нов дизайн, с технология за бързо свързване, плюс вградена функция за мониторинг за изправност на самия бутон.

Цялостните PITestop комплекти имат възможност за различни области на приложение: бутоните с вградена LED индикация в гривната намират
приложение в условия със затруднена осветеност
или за визуална индикация за активиране на Авариен Стоп, бутоните с ключ позволяват рестартирането да извършва само от едно лице и да се предотврати неволното активиране и т.н.
В съответствие с машинните директиви, машините и съоръженията трябва да са снабдени с оборудване за аварийно спиране, за да има възможност
опасностите да бъдат предотвратени или намалени
в случай на аварийна ситуация.
Подходящ за употреба в световен мащаб, PIT
estop отговаря на всички приложими международни стандарти и изисквания като EN/IEC 60947-5-1,
EN/IEC 60947-5-5 and EN ISO 13850. Бутоните за авариен стоп на Pilz са предназначени да удовлетворяват специфични светлинни или хигиенни условия
(тип на защита IP69K) и оторизации.
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MOS транзистори
с интегрирани
драйвери - DrMOS
Н

Стефан Куцаров

амаляването на размерите
и теглото, заедно с понижаване на
консумираната енергия, е сред основните изисквания към електронните
устройства в телекомуникациите,
индустрията и бита. И тъй като почти всички те съдържат ключови
стабилизатори, тези изисквания важат особено силно за тях. Това определя стремежа на конструкторите
да увеличават коефициента им на
полезно действие и да се стремят
дадена разсейвана мощност от стабилизатора да бъде постигната с помалък негов обем. Както е добре известно, един от ефективните начини за последното е увеличаване на
работната честота на стабилизаторите. Съществен принос в постигането на тези цели има съчетаването в рамките на една интегрална
схема (ИС) на мощните MOS транзистори с техните драйвери. На този
сравнително нов тип ИС с добилото
популярност наименование DrMOS
(от Driver and MOSFET Module) е посветена статията.

Изискванията на Intel
Създадени първоначално за стационарни компютърни системи, днес
те се използват и за ключови стабилизатори на сървъри, преносими компютри и комуникационни системи.
Спецификацията се основава на факта, че развитието на съвременните
микропроцесори се характеризира с
непрекъснато намаляване на захранващото напрежение и увеличаване на
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необходимия ток за тяхната работа,
което трябва да бъде осигурено от
захранващите ги ключови стабилизатори. От последните се изисква
типично постоянно напрежение около 1 V и токове, често значително
надхвърлящи 50 А, както и вече споменатото намаляване на габаритите и увеличаване на работната честота. Тези стабилизатори практически винаги са понижаващи и синхронни и след постигнатата през
годините оптимизация на параметрите на техните мощни транзистори, за по-нататъшно подобряване на
характеристиките им е необходимо
използването на DrMOS.
Според първия вариант на изискванията DrMOS Specifications Rev.1.0
от ноември 2004 г. стабилизаторите трябва да имат работна честота над няколко стотици kHz с максимална стойност поне 1 MHz. Входното им напрежение трябва да е
между 5 и 16 V, като тенденцията
е да се намали под 12 V. За изходното напрежение се препоръчва да е
между 0,5 и 1,5 V, като при стойности под 1 V входното трябва да е
под 12 V. Изходният ток трябва да
е не по-малък от 25 А при работна
честота 1 MHz, като при по-ниски
нейни стойности стабилизаторите
трябва да осигуряват по-голям ток.
От корпусите на DrMOS се изисква
да имат фиксирани габарити 8x8
mm. Максималната разсейвана мощност при 1 MHz и ток 25 А трябва
да е около 3 W.
На фиг. 1 е дадена предлаганата
от Intel обща структура на DrMOS,
като някои от изводите не са задъ-

Фиг. 1.

лжителни, а в случай че са налични и
не се използват, трябва да се оставят свободни или замасяват. Освен
това няма ограничения производителите да поставят и други изводи.
Масата за управляващите сигнали
(Control Signal Ground) е CGND, а тази
на силовата част (Power Ground) e
PGND. Входното постоянно захранващо напрежение се подава на VIN, а
изходното се получава на VSWH.
Последното се означава и като Phase
Output/Switch Output, тъй като
DrMOS могат да се използват в еднои многофазни стабилизатори. Захранването на ИС е от друго напрежение (Control Input Voltage) VCIN, а
гейтът на "долния" MOS транзистор
LS - от VGIN (Lower Gate Supply
Voltage). Входът DLGC е за избор на
напрежението на гейтовете (Gate
Drive Voltage Select), а PWM е вход за
управление чрез импулси с ШИМ. При
логическа 0 на този вход се отпушва LS, а HS е запушен, докато при
логическа 1 става обратното. Ако
входът не е свързан, двата транзистора са запушени. За изключване на
ИС чрез лог. 0 е входът DISBL –
Disable Signal (Active Low). Между из-
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вод BOOT (Bootstrap Pin) и VSWH може
да се свърже кондензатор, ако транзисторът HS изисква по-голямо напрежение от приложеното на VIN.
Три извода се поставят опционално:
THDN е за индикация, че ИС е изключена поради прегряване (Thermal
Shutdown/Switching Indicator), CS+V е
аналогов за задействане на максималнотокова защита (Current Sense),
като грешката при това задействане трябва да е под ±10%, REG5V е
изход от линеен стабилизатор за
захранване на външни схеми с +5 V и
максимален ток 10 mA. Изводите GL
и GH са от гейтовете съответно
на LS и HS и предназначението им е
външно управление на транзисторите освен осигуреното от вградените драйвери. В спецификацията на
Intel е и използването на корпус с 56
извода.
През 2007 г. е публикувана версия
3.0 на спецификацията, според която
DrMOS са в корпус QFN с 40 извода и
габарити 6x6 mm. Сред изискванията са разсейваната мощност да не
надхвърля 6 W при входно напрежение 12 V, изходно напрежение и ток
съответно 1 V и 25 А, и работна
честота между 300 kHz и 1 MHz.
Поради това тази версия добива
значително по-голяма популярност
при реализацията на ключови стабилизатори в компютърни системи и
телекомуникационни устройства.
Последната разновидност е Rev.4.0,
с чиито изисквания се съобразяват
най-новите разработки и която запазва корпуса от Rev.3.0.

Принцип на реализация
За подобряване на параметрите
на синхронните ключови понижаващи
стабилизатори са правени много изменения в елементите и връзките
им, сред които най-съществените са
оптимизация на транзистора HS за
получаване на минимално време на
превключване, оптимизация на LS за
минимално съпротивление в отпушено състояние RDS(ON) и добавяне в
неговата структура на Шотки диод.
По-нататъшните подобрения на параметрите, и на първо място увеличаването на работната честота, са
свързани с изискването за намаляване на паразитните индуктивности
и съпротивления на свързващите
проводници на входа на стабилизатора (пистите, платката и изводите
на транзисторите). Например паразитна индуктивност от 5 nH при
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500 kHz има съпротивление около 15
mΩ, което значително надхвърля
RDS(ON) на транзисторите (минималните им съпротивления вече наближават 1 mΩ). На фиг. 2 са показани
паразитните индуктивности, като
LT са тези на свързващите проводници и пътечките на печатната
платка, LS е индуктивността на сорсовете на двата транзистора и LOUT
– на изходния проводник. Очевидният начин за намаляването им е скъсяване на свързващите проводници и
елиминиране на пътечките на платката чрез вграждане на драйверите
HSDr и LSDr в ИС заедно с MOS транзисторите. Освен това са взети
мерки за подходяща конструкция на
корпуса на ИС, позволяваща максимално близко монтиране на външните кондензатори.
Важен резултат от увеличаването на работната честота е намаляването на индуктивността и съответно размерите и теглото на бобината на стабилизаторите. Например при честота 300 kHz масово
използвана е бобина с около 0,4 µH и
габарити 11x11 mm, докато при
повишаване на честотата на 500

kHz габаритите й са 10x7 mm. Помалката индуктивност означава, че
бобината е и с по-малко постояннотоково съпротивление, което е допълнително предимство и има принос
за увеличаване на к. п. д. на стабилизатора. Напрежението на драйверите според Rev.4.0 трябва да е в
тесни граници около 5 V, което позволява допълнително оптимизиране
на параметрите на MOS транзисторите. Независимо от това предлаганите на пазара ИС на DrMOS обикновено могат да работят в значително по-широк обхват на VDRV, но
това леко отдалечава MOS транзисторите от техните най-добри параметри и съответно малко влошава тези на ИС. За намаляване на разсейваната мощност по време на превключване на MOS транзисторите
те са с малки прагови напрежения. За
свеждане до минимум на времето на
превключване на LS неговият драйвер обикновено може да осигурява
импулсни токове няколко ампера.
Захранващото напрежение VCIN на
драйверите се следи от блок, който
изключва двата MOS транзистора
при намаляването му под определена граница. Интересна особеност е,
че в рамките на ИС всеки MOS транзистор и двата драйвера представляват отделни блокове и са монтирани на самостоятелни охлаждащи
плоскости с различни температури.
И трите се следят, като топлинната защита изключва ИС, когато
температурата на една от тях надхвърли максимално допустимата (останалите може да са със значително по-ниска температура).
Като пример на фиг. 3 е показано
устройството на ИС, което съответства на общите принципи, дефинирани от Intel и включва транзистора HS MOSFET (VIN от фиг. 1),
двата драйвера (Driver IC) (CGND от
фиг. 1) и транзистора LS MOSFET
(VSWH от фиг. 1). За по-лесно топлоотдаване, т. е. за намаляване на
топлинното съпротивление на ИС в
новите безизводни корпуси, дрейновете на MOS транзисторите обикновено се свързват непосредствено
към съответстващите площадки на
изводите. Например конкретна
съвременна ИС при изходен ток 18 А
има температура на най-нагретия
чип само със 7 °С по-висока от околната. Добре е да се има предвид, че
в документацията си много производители вместо "интегрални схеми"
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Фиг. 4.

наричат DrMOS "модули" (Multi-Chip
Module, MCM), тъй като реално в
корпуса има 3 чипа.

Устройство на ИС
Независимо, че производителите
спазват спецификацията на Intel, в
структурата на техните ИС винаги има специфични особености и блокове. За изясняване на устройството им на фиг. 4 е дадена структурата на една от най-новите ИС
ZSPM9060, която е на пазара от края
на 2012 г. Предназначението на изводите VIN, GH, GL, PGND, PWM,
CGND, VCIN, BOOT и WSCH е както в
схемата на фиг. 1, докато извод
THWN# съответства на THDN от
фиг. 1. Изводи GH и GL се използват
основно за производствени тестове на ИС, а при нормалната й работа
се оставят свободни. За улеснение
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на свързването на ИС в сравнение с
фиг. 1 е прибавен извод PHASE, който дублира VSWH. Резисторите по
30 kΩ между гейта и сорса на MOS
транзисторите осигуряват нулево
напрежение между тези електроди
и съответно запушване на транзисторите при липса на управляващо напрежение от блоковете GH Logic и
GL Logic и същевременно не позволяват паразитно включване на транзисторите по време на плавното
увеличаване на VIN при включването
на ИС. Буферите на входовете на
MOS транзисторите осигуряват
подходящо напрежение и достатъчен
ток за отпушването им, като този
за транзистора HS се захранва от
стъпалото Level Shift, което чрез
външно подаване на напрежение на
извод BOOT осигурява при определени свързвания необходимото по-голя-

мо напрежение на гейта в сравнение
с транзистора LS. Когато извод
BOOT не се използва, захранването
на буфера за HS се осигурява чрез
Шотки диода DBoot от външно постоянно положително напрежение, подавано на извод VDRV. Същото напрежение захранва и буфера на транзистора LS. Диодът се запушва при
свързан извод BOOT, защото напрежението на него е по-голямо от това
на VDRV.
Блокът Dead Time Control е задължителен за нормалното превключване на HS и LS (както във всеки синхронен стабилизатор) – при отпушен
LS и запушен HS трябва най-напред
да се запуши LS и тогава да се отпуши HS, тъй като в противен случай
за кратко време VIN ще се свърже към
PGND през двата отпушени транзистора, което реално е късо съединение. Аналогично е положението при
запушен LS и отпушен HS - най-напред трябва да се запуши HS.
Блокът Temp Sense следи едновременно (както вече споменахме) температурата на трите чипа на ИС и
при превишаването й в един от тях
(150 °С в конкретната ИС) отпушва
MOS транзистора с отворен дрейн,
с което на извод THWH# (Thermal
Warning Flag) се получава лог. 0, тъй
като изводът чрез външен резистор
е свързан към VCIN. При намаляване
на температурата под дадена стойност (135 °С в конкретната ИС)
транзисторът се запушва и на
THWH# се установява лог. 1 (напрежението, подадено на извод VCIN).
Блокът Input Tri-State Logic заедно с
двата резистора на входа му осигу-
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Fully optimized system efficiency: >93% peak
Clean switching waveforms with minimal ringing
72% space-saving compared to conventional discrete solutions
High current handling
Optimized for use with ZMDI’s ZSPM1000 true digital PWM controller
ZSPM8060-KIT: Open-Loop Evaluation Board for ZSPM9060
Operation temperature: -40°C to +125°C
VIN: 3V to 16V (typical 12V)
IOUT: up to 60A
Low-profile SMD package: 6mmx6mm PQFN40
ZMDI green packaging and RoHS compliant
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рява трето състояние (на висок импеданс) на изхода
VSWH, т. е. и двата MOS транзистора са запушени и
напрежението на изхода е 0, когато входът PWM е оставен свободен или му е подадено напрежение в определени граници. За нормалната работа на ИС и съответно
на стабилизатора, в който е свързана, трябва на вход
PWM да има лог. 0 за отпушване на транзистора LS и
лог. 1 за отпушване на HS.
Постоянното напрежение на вход VCIN служи за захранване на ИС, като се препоръчва свързването между
входа и маса на керамичен кондензатор 1 µF. Напрежението обикновено се осигурява чрез свързване на извода
VCIN към VDRV през резистор със съпротивление 10 Ω,
докато постоянното напрежение на VDRV служи за захранване на драйверите. И между този извод и маса
трябва да се свърже същият кондензатор, както за входа VCIN. За нормалната работа на ИС трябва на входа за
изключване DISB# да има лог. 1 и едновременно с това
напрежението VCIN да е над 3,1 V, при което блокът
UVLO (Under Voltage Lock Out) дава разрешение (лог. 1)
чрез двувходовия елемент И за работа на блоковете GH

а

Източник: Fairchild Semiconductor

Фиг. 5.

б

Фиг. 6.

Logic и GL Logic. При напрежение на VCIN под 2,7 V на
изхода на UVLO и съответно на изхода на елемента И се
получава лог. 0 и двата споменати блока запушват транзисторите HS и LS – схемата престава да работи. За
изключване на работеща ИС е достатъчно на DISB# да
се подаде лог. 0, която осигурява и лог. 0 на изхода на
елемента И.
За осигуряване на достатъчно голямо напрежение на
гейта на HS за нормална работа трябва между изводи
PHASE и BOOT да се свърже кондензатор около 100 nF,
който се зарежда през диода DBoot и напрежението му се
сумира с това на изхода PHASE. Извод SMOD# (Skip-Mode)
е предназначен за осигуряване на достатъчно голяма
стойност на к. п. д. на стабилизатора при малък консумиран от него ток (Light-Load Condition). Това се постига
чрез лог. 0 на извода, при което се запушва транзисторът LS и стабилизаторът работи в прекъснат режим. При голяма консумация на извода се подава лог. 1 и
работят двата транзистора, при което стабилизаторът е в непрекъснат режим (Continuous Mode, Synchronous Mode). Сравнително по-рядко (в други ИС) същият ефект се постига чрез блок за откриване на нулев
ток на бобината (Zero Cross Detection Mode) на стабилизатора, при което транзисторът LS се запушва. При
появата на ток през бобината от транзистора HS автоматично LS се отпушва. Изводът на ИС в този случай се отбелязва с ZCD_EN#.
Постигането на добро охлаждане при малки размери
на корпуса е наложило в значителна част от ИС на DrMOS
да се използва известната от мощните MOS транзистори технология с медни пластини (Copper Clip
Technology), която определя и често използваното наименование Copper Clip Package за корпусите.

Основни параметри на DrMOS
Най-голямата допустима стойност на постоянния
изходен ток (Maximum Average Output Current) IO(AV), коя-
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Таблица 1. DrMOS с изходен ток до 40 А вкл.
¹

Ì î ä åë

IO (AV ),A (IO (p e a k ))
[V O ,V ]

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
AOZ5006
AOS
35
2
FDMF6407
F a ir c h ild S e m ic .
3 5 (8 0 )
3
FDMF6705
F a ir c h ild S e m ic .
38
4
IR 3 5 5 3
IR
4 0 [0 ,2 5 -3 ,3 ]
5
M P8698
M PS
2 0 [0 ,8 -1 ,2 ]
6 R 2J20653A N P
R enesas
35
7 PIP213-12M
NXP
2 5 (4 0 ) [0 ,8 -6 ]
8
PIP212-12M
NXP
3 5 (6 0 ) [0 ,8 -6 ]
9
N CP5369
O N S e m ic o n d u c t o r
35
10 CSD97370Q5M Texas Instruments 40 (60) [5,5max]
11
TB7004FL
Toshiba Electronics
35
12
S iC 7 6 9
V is h a y S ilic o n ix
3 5 [0 ,8 -2 ]
13
S iC 7 6 2 C D
V is h a y S ilic o n ix
3 5 [0 ,8 -2 ]
14
S iC 7 7 8 A
V is h a y S ilic o n ix
40

то ИС може да осигурява непрекъснато зависи (макар и слабо) обратнопропорционално от работната
честота fSW. Например ИС от ред 2
на табл. 1 осигурява дадения IO(AV) при
fSW=350 kHz, докато при fSW=1 MHz
той е 32 А. Токът IO(peak) е импулсната стойност без да се уточнява максималната продължителност на импулса и която не винаги се дава в каталозите. С VO се означават границите, в които може да е изходното
напрежение на ИС. Напреженията VIN
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V I N ,V ( V D R V ,V ) [ V C I N ,V ]

f S W ,M H z ( I Q ,m A )
[U V LO,V ]

4,5-16; (4,5-5,5) [4,5-5,5]
0,2-1 (16) [3,5]
3-14 [4,5-5,5]
1 (2 m a x ) [3 ,2 ]
3-24; (4,5-5,5) [4,5-5,5] 0,3-1 (2max); [3,1]
4,5-15 [4,5-7]
0 ,2 -1 (8 ) [3 ,7 ]
4,5-21
0 ,1 -1
4 ,5 -2 2 ; (4 ,5 -5 ,5 ) [4 ,5 -5 ,5 ]
1 (3 3 ) [4 ,3 ]
3,3-16; (5,75-7,5) [4,5-14]
1 (4 0 ) [4 ,2 ]
3,3-16; (5,75-7,5) [4,5-14]
1 (5 0 )
4 ,5 -2 5 [4 ,5 -5 ,5 ]
1 (14) [4,35]
3 ,3 -2 2 ; (4 ,5 -5 ,5 )
0,2-2 (16) [3,5]
19max; (5-12) [10-14]
1 (6 0 m a x )
3-16; (4,5-5,5) [4,5-5,5]
> 1 (1 1 ) [3 ,3 ]
3-24; (4,5-5,5) [4,5-5,5]
1 (14) [3,3]
4,5-18; (4,5-5,5) [4,5-5,5]
1 (16)

V I N _ P W M ,V ( V I N _ P W M ,V ) T A C T ,o C ( T R S T ,o C )
[ V T R I _ H I ,V ]
[hm ax,% ]

3 ,9 (1 ) [1 ,3 ]
[3 ,4 ]
3,55 (1,15) [3,45]
2 ,5 (0 ,8 ) [1 ,6 5 ]
3 ,4 (1 ,2 )
3 ,5 (1 ,5 )
3 ,5 (1 ,5 )
3 ,6 (0 ,7 )
2 ,2 (0 ,8 ) [1 ,5 ]
3 ,5 (1 ,5 )
3 ,8 (1 ) [3 ,7 ]
3 ,9 (1 ) [3 ,7 ]
2 ,4 (0 ,9 ) [2 ,2 ]

(Output Stage Supply Voltage), VDRV
(Gate Drive Circuit Supply Voltage) и VCIN
(Control Circuit Supply Voltage) са съответно на MOS транзисторите (изходното стъпало), на драйверите за
гейтовете им и на останалите блокове за управление. Честотата fSW
е най-голямата честота на ШИМ импулсите, при която ИС работи нормално. Консумираният от нея ток
(Quiescent Current) e IQ, a UVLO (UVLO
Threshold) е типичната стойност на
напрежението VCIN, при която ИС се
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150 (135) [92]
[> 9 3 ]
150 (135) [>93]
160 (135) [92,7]
[9 5 ]
150 (135)
160 (120) [>85]
160 (120) [>90]
150 (135)
[9 0 ]
150 (135)
150 (135) [>90]
150 (135) [>90]
160 (135) [91]

V I H - D I S B ,V
( V I L - D I S B ,V )

2 m in
2 m in
2 m in
2 m in

(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )
2 ,4 (1 ,2 )
2 m in (0 ,8 m a x )
1 ,6 (1 )
3 ,5 (1 ,5 )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )

V I H - S M O D ,V
( V I L - S M O D ,V )

2 m in
2 m in
2 m in
2 m in

2 m in

2 m in
2 m in
2 m in

(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )
(0 ,8 m a x )

изключва, т. е. работата й е възможна само при по-големи напрежения.
Управлението на ИС става чрез
импулси на вход PWM, поради което техните параметри задължително се дават в техническата документация, придружени от необходимите времедиаграми. Идея за последните е дадена на фиг. 5. Напрежението на лог. 1 на импулсите е
V IH_PWM (PWM High Level Voltage), а
това на лог. 0 е V IL_PWM (PWM Low
Level Voltage). Когато импулсите
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Таблица 2. DrMOS с изходен ток над 40 А.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

IO (AV ),A (IO (p e a k ))
[V O ,V ]

V I N ,V ( V D R V ,V ) [ V C I N ,V ]

f S W ,M H z ( I Q ,m A )
[U V LO,V ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AOZ5007
FDMF6706C
FDMF6708N
FD M 3030
FDMF6824B
TDA21220
IR3551
IR 3 5 5 0
S iC 7 8 0
ZSPM 9000
ZSPM9010
ZSPM 9060

AOS
F a ir c h ild S e m ic .
F a ir c h ild S e m ic .
F a ir c h ild S e m ic .
F a ir c h ild S e m ic .
I n f in e o n
IR
IR
V is h a y S ilic o n ix
ZM D I
ZM D I
ZM D I

50
43
50
50
55
50
5 0 [0 ,2 5 -3 ,3 ]
6 0 [0 ,2 5 -3 ,3 ]
50
4 5 [0 ,5 -5 ]
50
6 0 [0 ,5 -5 ]

4 ,5 -2 5 (4 ,5 -5 ,5 ) [4 ,5 -5 ,5 ]
1-15 (4,5-5,5) [4,5-5,5]
3-24 (4,5-5,5) [4,5-5,5]
3-24 (4,5-5,5) [4,5-5,5]
3-16 (4,5-5,5) [4,5-5,5]
4,5-16 (4,5-6) [4,5-6]
4,5-15 [4,5-7]
4,5-15 [4,5-7]
4,5-18 (4,5-5,5) [4,5-5,5]
3-15 (8-15)
3-15 (4,5-5,5) [4,5-5,5]
3-16 (4,5-5,5) [4,5-5,5]

0 ,2 -1 ,5 [3 ,5 ]
1 (2 m a x ) [3 ,1 ]
1 (2 m a x ) [3 ,3 ]
0 ,3 -1 (2 m a x ) [3 ,3 ]
0 ,3 -1 (2 m a x ) [3 ,1 ]
1 ,2 (0 ,5 5 m a ) [3 ,5 ]
0,2-1 (15)
1 (8 )
1 (16) [3,7]
1 (2 )
1 (2 m a x ) [3 ,1 ]
1 (2 m a x ) [3 ,1 ]

V I N _ P W M ,V ( V I N _ P W M ,V ) T A C T ,o C ( T R S T ,o C )
[ V T R I _ H I ,V ]
[hm ax,% ]

2 (10) [1,3]
3 ,5 5 (1 ) [3 ,4 5 ]
3 ,8 (1 ) [3 ,7 5 ]
3 ,8 (1 ) [3 ,7 5 ]
3,55 (1,15) [3,45]
2 ,4 (0 ,7 ) [1 ,9 ]
2 ,5 (0 ,8 ) [1 ,6 5 ]
2 ,5 (0 ,8 ) [1 ,6 5 ]
3 ,7 (0 ,9 ) [3 ,4 ]
2 ,2 5 (0 ,8 5 ) [2 ,2 ]
2 ,2 5 (0 ,8 5 ) [2 ,2 ]
2 ,2 5 (0 ,8 5 ) [2 ,2 ]

Фиг. 7.

преминават от лог. 1 в лог. 0 при
напрежение VTRI_HI (Tri-State Upper
Threshold) на входа PWM управлението се изключва, двата MOS транзистора се запушват и изходът преминава в трето състояние. Това
продължава до достигане на VTRI_LO
(Tri-State Lower Threshold). Времетра-
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енето на третото състояние (Tristate Hold-Off Time) tTSHO също е параметър с типични стойности 100 200 ns. Температурата на задействане на топлинната защита е
TACT, а тази на изключване на защитата, т. е. на възстановяване на
нормалната работа, е TRST.

150 (135)
150 (135) [>93]
150 (135) [>93]
150; (135) [>93]
[> 9 3 ]
[9 4 ]
160 (135) [94]
160 (135) [93,5]
160 (135) [93]
150 (135) [>93]
150 (135) [>93]
150 (135) [>93]

V I H - D I S B ,V
( V I L - D I S B ,V )

V I H - S M O D ,V
( V I L - S M O D ,V )

2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 ,1 (1 ,1 )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )

2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 ,1 (1 ,1 )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )
2 m in (0 ,8 m a x )

Важен параметър е коефициентът на полезно действие η, който зависи от изходния ток, като има
максимум при определена негова
стойност. Това е показано на фиг. 6а,
като по абсцисата е стойността на
IO в А, а по ординатата – тази на η
в %. Освен това η нараства с увеличаване на VO и намаляване на fSW .
Обикновено в каталозите като параметър се дава най-голямата стойност (графиките на фиг. 6а са за ИС
от ред 6 на табл. 2, която има макс.
η=94%).
Входовете DISB и SMOD, чието
предназначение и действие на съответстващите им блокове бе вече
изяснено, работят с логически нива с VIH_DISB и VIH_SMOD се означават
минималните напрежения на лог. 1, а
VIL_DISB и VIL_SMOD са максималните
напрежения на лог. 0.
Разсейваната мощност PD е важна характеристика на DrMOS, но не
се дава като параметър, тъй като
зависи правопропорционално от IO и
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нараства с fSW. Поради това част от
производителите дават тези зависимости като графики, един пример
за каквито (на ИС от ред 2 на табл.1)
е показан на фиг. 6б - по абсцисата е
IO в ампери, а по ординатата е PD
във ватове.

Контролери за мощни MOS транзистори
Независимо от изтъкнатите сериозни предимства на DrMOS съществува и друга, не по-малко интересна концепция - дискретни мощни MOS
транзистори, управлявани от специализирани микроконтролери с вградени драйвери, т. е. управлението отново съдържа само две ИС. В началото на годината компанията Microchip Technology съобщи за практическа реализация на тази концепция - пускането на пазара на серията
MCP87018, MCP87030, MCP87090 и MCP130 мощни MOS транзистори
и на микроконтролера МСР19111.

Интегрални схеми на
DrMOS
Основните параметри на най-типичните съществуващи ИС са дадени в табл. 1 и табл. 2. Вижда се, че
IO е между 20 и 60 А, а границите на
V O не винаги се дават като параметър (в някои каталози VO е отбелязано върху схемата на свързване
на ИС). Работната честота има
като долна граница няколко стотици kHz (рядко се дава в каталозите),
а горната типично е 1 MHz, но има
ИС, работещи до 2 MHz (ред 10 на
табл. 1). Стойностите на лог. 0 и
лог. 1 на входовете DISB и SMOD
практически винаги са еднакви и в
голяма част от случаите съответстват на стандартните TTL логически нива. Габаритите на голямата част от ИС са 6х6 mm в съответствие с предписанията Rev.3.0
и Rev.4.0 на Intel, като дебелината
зависи от технологията на конкретния производител, но рядко надхвърля 1mm.

Основни схеми
на свързване
За работата на DrMOS на входовете им PWM трябва да се подават
правоъгълни импулси с широчинноимпулсна модулация, които като непи-

сано правило се генерират от контролер, обикновено специално разработен за ключови стабилизатори.
Необходимите логически нива на
входовете DISB и SMOD могат да
се генерират от контролера или
други схеми. Така основната схема
на понижаващ стабилизатор
съдържа две ИС и необходимите
дискретни елементи. Пример,
включващ ИС от ред 10 на таблица
2, е даден на фиг. 7, като се препоръчва контролерът да е ZSPM1000.
Предназначението на част от елементите вече бе изяснено, към което трябва да се прибавят добре
известните от понижаващите стабилизатори бобина LOUT и кондензатор C OUT, както и връщането на
специален вход на контролера на напрежението VOUT, с което се осигурява стабилизацията му чрез промяна на зададения от контролера
коефициент на запълване δ на импулсите на вход PWM. Желаната
стойност на VOUT се определя именно от δ.
При необходимост от стабилизатор с изходен ток, по-голям от IO на
един DrMOS се използват многофаз-
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ни стабилизатори с n на брой DrMOS,
LOUT и COUT и един контролер, като
на практика n e между 2 и 12. Практически винаги DrMOS са еднакви,
при което се получава изходен ток
nIO чрез успоредно свързване на изходите на n-те стабилизатора. Самият контролер трябва да има n изхода за свързване с входовете PWM на
DrMOS. Пример за четирифазен стабилизатор с DrMOS е даден в ред 11
на табл. 1. Той осигурява V OUT=1,3 V,
а максималният му изходен ток е 4
х 35 A = 140 A. Лесно е да се пресметне, че 12-фазният стабилизатор с DrMOS от ред 12 на табл. 2
може да осигури изходен ток 720 А.

Характерни приложения
DrMOS се използват в захранващите блокове на компютърни системи, за захранване на телекомуникационни и мрежови процесори, еднофазни и многофазни понижаващи
ключови стабилизатори от типа
Point-of-Load и подобни стабилизатори в захранващи модули с произволно предназначение, където компактните габарити имат основно значение.

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
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Защита на силови
трансформатори
Част 1. Функции, приложения и технологии на реализиране на защитите,
общи принципи на защита от вътрешни и външни повреди.

Т

рансформаторите представляват голяма група съоръжения с разнообразни конструкции, функции и
мощност. В статията се разглеждат най-разпространените в българската електроенергийна система
силови трансформатори. С известна степен на непълнота и опростяване те могат да бъдат класифицирани в следните групи:
Трансформатори, използвани в
електропреносните мрежи 110 kV,
220 kV и 400 kV:
l Трансформатори ВН/СН. Според
функцията си се определят като
понижаващи - в подстанции и в уредби за собствени нужди на електроцентрали и повишаващи - към генераторните уредби на електроцентралите. Разпространени са двунамотъчни трансформатори и трансформатори с разцепени намотки
(последните - основно като трансформатори за собствени нужди в големи електроцентрали и блочни
трансформатори в схеми два генератора - трансформатор). Мощностите им обикновено са в диапазона
десетки - стотици MVA.
l Автотрансформатори ВН/ВН. Те
осъществяват връзката между мрежите от трите нива на напрежение
- 110, 220 и 400 kV. Мощностите им
са в диапазона 200-800 MVA. Предпочитани са пред трансформаторите без галванична връзка между намотките предимно по икономически
съображения. Освен основните намотки за двете нива на напрежение
имат третични намотки на ниско
или средно напрежение без галванична връзка с основните намотки. Третичните намотки се свързват в
триъгълник с цел да филтрират токовете с нулева последователност
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при земни съединения. Освен това
към третичните намотки при необходимост се свързват устройствата за регулиране на реактивната
мощност в преносните мрежи (синхронни компенсатори, реактори и
кондензаторни батерии), както и
консуматори за собствени нужди.
l Трансформатори ВН/ВН или ВН/
ВН/СН (тринамотъчни). Нямат голямо разпространение в българската
енергийна система.
Практически всички трансформатори от горните три групи имат
класическата конструкция на маслен
трансформатор с разширител, като
могат да бъдат трифазни и еднофазни. Обикновено са оборудвани със
стъпални регулатори на коефициента на регулиране под товар. Снабдени са с охладителни системи за принудително охлаждане, предимно
ONAF.
Трансформатори СН/НН:
l Трансформатори в обществените
електроснабдителни мрежи.
l Трансформатори в електроснабдителните мрежи на индустриални и
търговски обекти
Обичайната мощност на трансформаторите в тези две групи е от
порядъка на няколко десетки kVA до
няколко MVA. Така, освен различните
им функции в сравнение с тези на
трансформаторите от по-високите
нива на напрежение, съществува и
отчетлива разлика в мощността и
размерите между трансформаторите от тези групи. Затова по-нататък, за по-кратко и когато е уместно, ще използваме и определенията
„малки“ и „големи“ трансформатори.
Трябва да се има предвид, че не винаги големината на трансформатора e
решаваща при избора на защитите
му. Така например, един трансформатор за собствени нужди може да за-

ема такова място в електроенергийната система, че негова повреда да
доведе до общосистемна авария. В
този случай той очевидно трябва да
бъде много по-добре защитен, отколкото трансформатор със същата
мощност в една електроразпределителна мрежа.
При малките трансформатори са
се наложили три типа конструкции:
l Маслени трансформатори с разширител. Не се различават принципно
от големите трансформатори.
l Херметични маслени трансформатори. Вместо разширител имат газов буферен обем под налягане. Маслото е изцяло изолирано от атмосферата.
l Сухи трансформатори. Налагат се
напоследък в обекти предимно с
търговско предназначение, където се
разполага с малко пространство,
тъй като не предполагат изграждане на съоръжения за предпазване от
разлив на масло, по-лесни са за обслужване и представляват значително по-малка пожарна опасност.
Малките трансформатори обикновено имат естествено охлаждане
и отклоненията им за регулиране на
коефициента на трансформация се
превключват при изключен трансформатор.

Функции на защитите и
особености при различни
приложения на
трансформаторите
Защитите на силовите трансформатори в електроенергийната
система имат следните основни
функции:
l Да минимизират пораженията
върху трансформаторите, възникнали вследствие на вътрешни повреди.
l Да минимизират риска от поражения върху останалите елементи на
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системата в резултат на вътрешна повреда в трансформатора.
l Да минимизират риска от възникване
на пожар в резултат на вътрешна повреда в трансформатора.
l Да минимизират рискове за живота и здравето на хора в резултат
на вътрешна повреда в трансформатора.
l Да предпазят трансформатора от
повреда в резултат от външно
въздействие (късо съединение, претоварване, пренапрежение).
l Да минимизират риска от подаване на захранване на консуматорите
с параметри, опасни за тях (пренапрежение, непълнофазни режими).
l Да изключат повредените елементи на системата с възможно наймалък ефект върху работата на здравите елементи.
l Да минимизират прекъсванията в
електроснабдяването на консуматорите.
Така формулирани, изискванията
към защитите на трансформаторите си противоречат в известна
степен. Така например първите 6
изисквания биха били най-добре изпълнени при максимална чувствителност и бързодействие на защитата,
докато последните две са преди
всичко изисквания за селективност,
водещи в крайна сметка било до "загрубяване", било до нарочно времезакъснение на защитите. Намирането на оптималното съотношение
между всички изисквания към защитите силно зависи от вида, големината, предназначението на трансформаторите и от конфигурацията
на схемата, в която са свързани.
Важен фактор са и икономическите съображения. Така например, едно
закъсняло изключване на повреден
трансформатор (или автотрансформатор), свързан към основните електропреносни системи - 220 и 400 кV,
би могло да доведе до тежки аварии
за цялата система или части от нея.
Освен това, загубите, свързани с
ремонт или подмяна на трансформатора и съседни съоръжения, повредени в резултат на неговото несвоевременно изключване, са в пряка връзка
с големината на съоръжението.
Като цяло потенциалните загуби
са неизмеримо по-големи от разходите за защитно оборудване. Ето защо
големите трансформатори се оборудват с по-скъпи и с повече функции
защити. Задължително се предвижда резервиране. Тъй като взаимното
резервиране със защитите на съсед-

66

ни елементи от електропреносната
система предполага прилагане на
принципа на селективност, т. е. "загрубяване" и/или нарочно забавяне, в
най-отговорните приложения се
предвижда и дублиране на основните
защити, действащи без закъснение
и с максимална чувствителност. В
комплекса мерки за защита на големи трансформатори се включва и
осигуряването на надеждни източници на захранване на защитите (акумулаторни батерии, които в найотговорните приложения са отделни за основните и резервни защити
и, съответно, прекъсвачите са снабдени с отделни изключвателни бобини за всеки от комплектите защити). Нещо повече, необходимо е изборът на релейни защити и проектирането на конфигурацията на измерителните им вериги да върви заедно с избора на конфигурация на
първичната схема, като се анализират всички възможни ремонтни и
аварийни режими и се предвидят
нужните прекъсвачи и токови трансформатори. Целта е:
l да се обезпечи във всеки един режим правилната реакция на всички
защити;
l да се обезпечи нормалното функциониране на системата след изключване на повреденото съоръжение.
Нашата нормативна уредба (Наредба 3 за устройството на на електрическите уредби и електропроводните линии) съдържа доста обхватни инструкции за избора на защити на големи трансформатори.
Разбира се, спазването само на тези
правила не е достатъчно, защото
всяка конкретна уредба носи своите
особености, които трябва да бъдат
анализирани и взети под внимание.
При малките трансформатори
икономическият фактор има по-голяма тежест при избора на комутационната апаратура, защитите и съответните източници на захранване и
други елементи. В тези случаи разходите за първоначална инвестиция и
поддръжка, са съизмерими с икономическите загуби в резултат от авария на трансформатора, отнесени
към статистическия риск от възникване на такава. Ето защо в тези случаи се предвиждат по-прости защити и комутационна апаратура. При
избора им има място също така за
оценка на относителната тежест на
загуба на захранване на консуматорите срещу риска от унищожаване на
трансформатора или възникване на

пожар. При приоритет на първото
условие може да се жертва донякъде
чувствителността на защитите, за
да се избегнат изключвания от грешни сработвания, докато в обратния
случай може да се направи компромис
със селективността.

Видове външни
въздействия и вътрешни
повреди на
трансформаторите
Повредите на трансформаторите в резултат на производствен
дефект са рядко явление. Обикновено повредите са резултат от постоянни и инцидентни външни въздействия по време на експлоатация.
Механични въздействия:
l термично разширение и движение на
намотките в резултат от денонощните цикли на товара, респективно на
нагряването на намотките;
l вибрации;
l ударни механични натоварвания на
намотките в резултат от протичане на големи токове на късо съединение.
Термични въздействия:
l прегряване в резултат от претоварване или неизправност на охладителните системи;
l прегряване в резултат на загуби в
магнитопровода; добива големи размери при явления като превъзбуждане на трансформатора.
Комутационни или атмосферни
пренапрежения.
Експлоатация с ниско ниво на маслото, водеща до влошена изолация
и влошено охлаждане.
Овлажняване и замърсяване на
маслото.
Повърхностно замърсяване.
Механичните въздействия могат
да причинят механично увреждане на
изолацията, водещо до късо съединение, а така също до деформации и
увреждане на изолацията в магнитопроводите, които пък да увеличат
локалните прегрявания. При сухите
трансформатори може да се стигне
до разрушаване на изолацията.
Термичните въздействия водят
до постепенно стареене на изолацията, което в крайна сметка също
завършва с пробив и късо съединение.
Ефектите на замърсяването на
маслото и повърхностното замърсяване също се изразяват в понижаване на качеството на изолацията и в
крайна сметка предизвикват пробив.
Вътрешните къси съединения биват няколко вида:
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Междувиткови къси съединения в
намотката от една фаза. Това е
една от най-честите вътрешни
повреди. Характерно за нея е, че
първоначално, когато са засегнати
малък брой съседни витки, увеличението на тока на засегнатата намотка е много малко и се регистрира трудно от релейната защита.
Между засегнатите витки възниква електрическа дъга и това води
до локално разрушаване на изолацията и разпростиране на повредата
към все повече намотки. В резултат
от локалните електрически дъги в
мястото на повредата се отделят
газове, замърсява се маслото, а
може да се стигне и до опасно повишаване на налягането в казана на
трансформатора.
Междуфазни къси съединения. Това
са редки повреди, но предизвикват
голям ток на късо съединение с
възможни много големи поражения на
съоръжението, риск от пожар и опасност за живота на хора, особено ако
се стигне до пробив от намотка
средно към намотка ниско напрежение. Най-вероятно е до такова късо
съединение да се стигне в резултат
от развитие на друга вътрешна повреда. Междуфазно късо съединение
в близост до неутралата при
свързване в звезда обаче не предизвиква голям ток на късо съединение
и има проявления като на междувитково съединение.
Пробив от намотка към корпус. Найчестата причина е външно пренапрежение. Предпоставка е и предишно влошаване качеството на изолацията. В зависимост от режима на заземяване на
звездния център токът на такава повреда може да бъде голям или малък, със
съответно различно влияние върху
трансформатора и върху захранваните
консуматори.
Статистически, като се имат
предвид големите размери и достатъчната изолация на големите
трансформатори, при тях изброените вътрешни къси съединения са
много рядко явление (което не е причина за занижаване критериите към
защитата заради огромните загуби
в случай на повреда). Най-чести при
тези трансформатори са повредите
в регулаторите под товар, тъй като
в тях са налице сложни механизми и
автоматика и се извършва често
превключване на индуктивности при
голям ток. Тъй като регулиращите
отклонения от намотките обаче се
правят откъм страната на неутра-
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лата на намотки ВН, при повреда
рядко се стига до големи токове, които да заплашват самия трансформатор с тежка повреда. Регулаторите под товар на по-големите трансформатори, а така също и на превключващите им контактори, се
изпълняват в отделни маслени казани, което позволява извършване на
ремонт без да се разглобява самият
трансформатор.

Защити от вътрешни
повреди – общи принципи

Фиг. 1.

Основното изискване към защитите от вътрешни къси съединения е
максимално бързо откриване на повредата и изключване на трансформатора с цел да бъдат минимизирани нанесените щети на него и околните съоръжения. Тоест основно
изискване към тези защити е да
имат максимална чувствителност и
бързодействие.
За защитите от вътрешни повреди също така е много важно да бъдат
и селективни. Едно грешно изключване от такава защита не води просто до престой на трансформатора за времето до повторното му
включване. Добрата експлоатационна практика изисква трансформаторът да не бъде включван повторно след сработване на защита от
вътрешна повреда, поне докато не
бъде извършен анализ на маслото, а
може да се наложи и по-обстойна
инспекция.
Тук накратко ще отбележим, че
анализът на маслото е мощен метод
за диагностика на трансформатора.
От наличието на едни или други химически съединения в него може да
се съди за развитието на един или
друг вид вътрешна повреда в много
ранен етап на развитие. Затова
анализ на маслото се извършва и в
рамките на периодичната профилактика. Все пак този метод е в донякъде качествен, без универсални количествени критерии. Затова защитите, които извършват непрекъснат
анализ на маслото по време на работа на трансформатора, са в експериментален стадий и нямат широко
приложение.
Селективността на защитите
от вътрешни повреди означава на
практика те да не сработват при
външни повреди и при преходни процеси в нормални експлоатационни
режими, като при това не се допуска нарочно забавяне.
Основните два типа защити от

вътрешна повреда са:
l диференциална защита;
l газова защита.
Там, където токовете на еднофазно земно съединение са толкова малки, че диференциалната защита не
осигурява задоволителна чувствителност, може допълнително да се
предвиди и земна диференциална защита.
При малките трансформатори
евтини алтернативи на диференциалната защита, но с много по-ниска
чувствителност и селективност,
са:
l максималнотокова отсечка;
l защита с предпазители със стопяеми вложки на страна високо напрежение.

Защити от външни
повреди – общи принципи
Защитите от външни повреди и
претоварвания са също много важни
за трансформаторите, тъй като,
както беше споменато, в зависимост от тежестта и времетраенето им те водят било до директно
възникване на вътрешна повреда,
било до ускорено стареене на съоръжението.
Защитите от външни повреди, за
разлика от тези от външни, не трябва
да имат мигновено действие. Те трябва да дадат възможност на защитите, най-близки до мястото на повредата, да изключат без да се стига до
изключване на трансформатора.
Същевременно настройките на защитите от външни повреди трябва да
са такива, че въздействието на токовете на повредата да не превиши прага, от който те стават опасни за
трансформатора. Стандартите IEEE
дават т. нар. криви за координация за
трансформатори, разделени в 4 категории според мощността на трансформаторите - фиг. 1. Кривите отчитат
не само непосредственото въздействие, но и кумулативния ефект на
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Фиг. 2.

външните повреди. Семейството криви 1 от графиката
представя т. нар. чести повреди - такива, на които трансформаторът може да бъде подложен повече от 5 пъти за
експлоатационния си срок, без да възникне вътрешна повреда. Кривите на сработване на защитите от външни повреди на трансформатора трябва да се разполагат отляво на
тази крива, като при това остават вдясно от кривите на
долустоящи защити. Крива 2 представя "редки повреди" –
не повече от 5 за срока на живот на трансформатора. Тя
може да се използва като репер за защитите на висшестоящи съоръжения, които се явяват като резервни защити от
външни повреди за трансформатора – характеристиките
на тези защити трябва да остават вляво от крива 2.
В качеството на защити от външни повреди и претоварване се използват предимно:
l токови защити с времезависими характеристики;
l посочни и дистанционни защити;
l земни защити в зависимост от режима на заземление
на неутралата;

защита от свръхвъзбуждане;
защита от повишено напрежение;
термични защити;
технологични защити.
Защитата от атмосферни и комутационни пренапрежения се осъществява с катодни отводители или
разрядници с искрова междина, които не са обект на това
разглеждане. Повече информация по въпроса може да бъде
намерена в статията „Мълниезащита на електроенергийни съоръжения“, публикувана в брой 4/2012 на сп.
Енерджи ревю.

Технологии, приложими в релейната
защита
Съществуват три поколения релейни защити, като
понастоящем и трите са широко застъпени в енергийната система на страната.
Електромеханични релета. Контактите им се задвижват от електромагнитни сили, създавани в една или
повече намотки от подходящо подбрани токове и напрежения.
Електронни релета. При тях се извършва аналогово
сравняване на напрежения, пропорционални на подаваните към защитата токове и напрежения. Съдържат и
логически превключващи схеми, базирани на транзисторна логика (TTL схеми).
Цифрови защити. Изграждат се на базата на микропроцесори. Подаваните токове и напрежения се преобразуват от АЦП и се изчисляват амплитудата, честотата
и фазата на сигналите. Най-често това са многофункционални блокове, включващи групи от по няколко защити,
подходящи за различни видове съоръжения: например защита на трансформатор, защита на генератор и т. н.
Както следва да се очаква, цифровите защити търпят
най-голямо усъвършенстване и в почти всички случаи
постигат по-добри характеристики от по-старите поколения защити.
Като правило електромеханичните релета не се нуждаят от отделно оперативно захранване, за разлика от
другите две поколения защити. Въпреки това, всяка посериозна електрическа уредба, включително тези, които се защитават с електромеханични релета, използва
прекъсвачи, чиито изключвателни бобини трябва да
бъдат захранени от отделен, надежден източник на
оперативно напрежение.
Като отделна група могат да се посочат и защитите, вградени в прекъсвачи ниско напрежение. Те биват
също изградени на база на една от трите изброени погоре технологии, като колкото по-малки са номиналните токове на прекъсвачите, толкова по-икономически
изгодна и съответно най-разпространена остава електромеханичната технология. Вградените в прекъсвачите
защити като правило използват, поне за основните си
функции, захранване само от първичния ток на прекъсвача, което ги прави много удобни за използване в крайните стъпала на електроразпределителните мрежи и в инсталациите на потребителите.

Диференциална защита (ДЗ), номер по
IEEE: 87
Тази защита е базирана на принципа на сравняване на
токовете на всички изводи на защитаваното съоръжение, в случая - трансформатор. Действието на диференциалната защита е илюстрирано на фиг. 2. Измерва се
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токът от двете страни на защитаваното съоръжение и посредством
токови трансформатори с подходящ
и еднакъв коефициент на трансформация се подава към ДЗ.
Работният орган на диференциалната защита е токово реле (или
неговият електронен или дигитален
аналог), което реагира на векторната разлика на двата тока – оттам
и названието "диференциална". Тази
схема се реализира с отделни токови трансформатори (ТТ) и отделни
работни органи за всяка от трите
фази. В работни режими, както и при
късо съединение от какъвто и да е
вид извън зоната между двата ТТ,
токовете от една и съща фаза от
двете страни на защитаваното
съоръжение са еднакви по големина и
фаза, респективно – токът, протичащ през работния орган, е 0. При
късо съединение от какъвто и да е
вид вътре в защитаваното съоръжение, поне в една от фазите ще има
разлика както в големината, така и
в дефазирането на токовете и ДЗ
ще сработи.
Прилагането на този прост принцип в практиката обаче изисква съобразяването с няколко особености:
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l Фазово отместване на токовете

в зависимост от схемата на свързване на силовия трансформатор.
l Небаланс на вторичните токове:
- от неточно изравняване на коефициента на трансформация;
- от грешка на ТТ;
- от положението на регулатора
под товар;
- от различно насищане на ТТ при
външно късо съединение.
l Небаланс на първичните токове:
- от токове при външно земно съединение в случай на силов трансформатор с намотки звезда и триъгълник;
- небаланс от тока на намагнитване.

Компенсация на фазовото
отместване и небаланса
при външно земно
съединение в ДЗ
Най-често силовите трансформатори се свързват така, че едната
им намотка да е свързана в звезда, а
другата - в триъгълник. При това се
получава отместване по фаза от 30
градуса на токовете на фазните изводи на страна ниско напрежение
спрямо тези от страна високо напре-
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жение. Компенсирането на тази фазова разлика в схемите на диференциални защити се постига, като ТТ
от страна на триъгълника се
свързват в звезда, а тези от страна на звездата – в триъгълник. При
това е много важно свързването на
ТТ в триъгълник да повтаря точно
свързването в триъгълник на намотката на силовия трансформатор
(последователността на свързване начало на една фаза с край на друга).
На фиг. 3 е показано свързването на
намотките за най-разпространената схема на свързване на силов
трансформатор – YD11. Може да се
види, че при този начин на свързване
на ДЗ не се подават фазни, а междуфазни токове и от двете страни.
Тази схема има още една важна
функция – елиминиране на небаланса
на токовете при външно земно съединение. Ако такова възникне на
страната на звездата на силовия
трансформатор, токовете на нулева последователност ще текат
само от тази страна, тъй като намотката триъгълник от другата
страна филтрира тези токове.
Така, ако няма допълнително филтриране, ще съществува небаланс на
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Фиг. 3.

токовете, подавани към ДЗ и тя ще
сработи, а за ДЗ е недопустимо да
сработва при външна повреда.
Свързването в триъгълник на ТТ
откъм страната на звездата изпълнява точно тази функция – филтрирането на тока с нулева последователност става в триъгълника
от ТТ.
Съвременните ДЗ обаче предлагат и друга възможност: ТТ и от
двете страни на силовия трансформатор да се свържат в звезда, а компенсирането на фазовата разлика и
филтрирането на тока с нулева последователност стават вътре в релето, при това избирателно, в зависимост от групата на свързване
на силовия трансформатор. Тази
концепция има няколко предимства:
l Когато се използват все по-популярните комбинирани цифрови защити, останалите защитни функции,
освен ДЗ, трябва да бъдат свързвани към фазни, а не към междуфазни
токове. Същото важи и за измерителните и регистриращи функции на
цифровите защити.
l При свързване в звезда токовете,
които протичат в намотките на ТТ,
са 1,73 пъти по-малки, което е особено важно за избягване на насищането, както ще стане дума по-нататък
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l Свързването в звезда, като по-про-

сто, предполага по-малък риск от
грешки при монтаж, ремонт и изпитване.
Схемата за свързване на диференциална защита на тринамотъчни
трансформатори е аналогична на
тази, показана на фиг. 3. За всяка от
намотките се реализира съответното свързване на ТТ – триъгълник за
намотката, свързана в звезда и звезда за намотките, свързани в триъгълника. Токът от всяка от трите
страни се подава към работния
орган, така че посоката му при работен режим на трансформатора да
бъде от ТТ към ДЗ. Схемата работи
без разлика от това дали потокоразпределението на мощностите е насочено от едната намотка към другите две, или има захранващи източници от две страни на трансформатора.
В следващия брой на списанието
ще бъдат разгледани принципите и
технологиите за елиминиране на
ефектите от небаланс на токовете
от различно естество в диференциалните защити. Ще бъдат представени и останалите изброени в тази
статия видове защити от вътрешни и външни повреди на силови трансформатори.

април 2013

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

платена публикация

Сибел предлага оn-line мониторингова
система за маслени трансформатори
на WEIDMANN
WEIDMANN представя своята
нова високотехнологична система
за мониторинг на водород
InsuLogix® H. Тя ще осигури евтино решение за откриване на неизправности във вашия трансформатор, което ви дава възможност да
предотвратите сериозните проблеми, преди да са причинили значителни щети или скъпи ремонти.

Защо водород?
Въглеводородните масла се използват като изолационни течности в електрическото оборудване, поради тяхната висока диелектрична якост и
химическа стабилност. При
нормални условия на работа,
те са много
стабилни. Въпреки това, когато възникне неизправност, маслената изолация ще претърпи химически разпад. Причинените от
неизправността продукти от
разпада са газообразни съединения
с ниско молекулно тегло, които са
разтворими в маслото.

Защо да се
интересувате от
онлайн системата за
мониторинг на
водород?
Редовното аналитично тестване
на маслото е важно. Особено, след
като оборудването остарява, подобрената надеждност за цялото
ви електрическо оборудване зависи
от вземане на решения на базата на
състоянието му. InsuLogix® H е ключов компонент от програма за поддръжка на базата на следене на състоянието на маслото.

Функции

Доказана точна
технология
Системата за мониторинг на
водород InsuLogix® H включва патентовани технологии базирани
на на микрочипове и специално покритие върху сензора от никел и паладий, което му позволява да осъществи директен контакт с маслото без мембрани, филтри или други средства за извличане на газ. Той
измерва водорода във фазите на
маслото или газа.

Лесна и икономична
Количественият анализ на газовете, съдържащ се в маслото позволява идентифициране на процеси на неизправност като частичен
разряд, прегряване, искрене и горене на дъга. Водородът е ключовият елемент за предупредителни
сигнали, защото той се произвежда при всички условия на неизправност. InsuLogix® може да предпази вашия трансформатор като
бързо и точно ви предупреди за тези неизправности.
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ки изгодни системи за мониторинг на H2.
•Лесно инсталиране, ниски разходи за поддръжка и издръжливост.
•Лесна настройка и работа.
•Ниска цена спрямо останалите
решения за следене на повече
газове.
•Ниските общи разходи на собственост дават възможност за
масово внедряване.

InsuLogix® H може лесно да бъде
интегрирана във вашата система
за управление на трансформатора,
със стандартна инсталация, която се извършва за по-малко от един
час. InsuLogix® H се доставя по
желание с допълнителен персонализиран комплект за инсталация.

•Технология, базирана на микрочип, използваща сплав от никел
и паладий.
•Иновационно патентовано покритие.
•Здрава и тествана технологична платформа.
•Без поддръжка, без консумативи, без подвижни части.
•Без мембрани и филтри.
•4-20mA изход, три алармени релета, серийна комуникация
MODBUS, запис на данни, DNP3.
•Интуитивният потребителски
интерфейс улеснява стартирането, настройките на алармите и събирането на данни.
•Хиляди подобни сензори са монтирани в приложения в различни индустрии като петролни
рафинерии, химическо производство, ядрени електроцентрали
и горивни клетки.

Предимства
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•Бързо откриване и алармиране за
покачващи се нива на водорода.
•Отговаря на търсенето на помощни програми за икономичес-

СИБЕЛ ООД, София, ул. Оборище 102
тел.: 02/944 22 36; 02/944 22 63,факс: 02/944 22 56
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Виртуална сигурност
на SCADA системи
в критични
инфраструктури
С

игурността на SCADA системите е от особено значение в
стратегически важни за икономиката промишлени и инфраструктурни обекти - електроенергийни
съоръжения, рафинерии, нефтопроводи, пречиствателни станции, производствени бази, комуникационни и транспортни инфраструктури. С усъвършенстването
на технологиите и нарастването
на броя на онлайн достъпните
SCADA устройства, се повиши и
уязвимостта на секторите, контролирани от тях.

Причини за уязвимостта
на SCADA системите
В недалечното минало загриже-
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ността за сигурността на системите за контрол е била насочена
главно към ограничаване на физически атаки. Операторите на
SCADA системи са считали, че ако
управляваните конзоли са добре
изолирани и само оторизирани
лица имат достъп до мрежата, то
системата е изцяло подсигурена.
Съществувал е минимален риск от
атаки, тъй като малко хора са
имали необходимите технически
познания за системата, а пътищата за предаване на данни са
били изолирани. Но SCADA системите се развиха бързо от самостоятелни хардуерно-софтуерни системи през 70-те години на миналия век до съвременните системи,
които оперират със стандартни

персонални компютри и операционни системи, TCP/IP комуникации и използват Интернет като
преносна среда и др. С това възникнаха и нови проблеми, свързани със
сигурността на данните, тъй
като с внедряването на TCP/IP
протоколите и уебтехнологиите,
хакерите получиха алтернативни
пътища за достъп до системите
за управление.
Сред останалите фактори, допринесли за нарастващата уязвимост на системите за контрол,
може да посочим:
Интеграция на системите за
контрол на предприятията в корпоративни мрежи - изисква подходящ контрол на сигурността и на
двете мрежи.
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Несигурно отдалечено свързване едно от основните предизвикателства, особено в големите предприятия и най-вече тези от петроло- и газодобива, е
площта, върху която те оперират - понякога от
стотици до хиляди квадратни километри, простиращи се както на сушата, така и в морските райони.
Това обикновено означава, че важни данни се събират
и предават от отдалечени райони, където физическата защита е минимална, а поддръжката - изключително скъпа. Именно това обуславя необходимостта от надеждна и сигурна линия за отдалечен
достъп. Поради огромните пространства, които
трябва да се покриват, компаниите често използват
мрежи от други доставчици за пренос на важни процесни данни. Ако не се използват най-съвременни
криптиращи и идентификационни механизми, целостта на предаваната информация става уязвима.
Използване на стандартизирани протоколи и технологии - производителите на оборудване започнаха
да предоставят публично своите патентовани протоколи и техните спецификации, с цел други производители да започнат производство на съвместимите с тях възли и елементи. Организациите също
предпочитат да преминат към по-евтини стандартизирани технологии като например Microsoft’s
Windows, с цел да се намалят разходите и да се подобри системният обхват и производителност. Резултатът е увеличаване на броя на хората, които при-

тежават необходимите познания и инструменти да
атакуват системата, а също така и по-голям брой
системи, уязвими към атака. Цялото множество от
слаби места в нормалната ИТ операционна система
е валидно и за SCADA системите. Разликата в сравнение с ИТ е, че там софтуерното обновяване на инфраструктурата е по-лесно, докато операторът на
SCADA поддържа системи, които се очаква да работят без прекъсване. Наличието на тестова среда не
е обичайна практика, затова най-често срещаните
проблеми са свързани с обновяването на системите.
Леснодостъпна техническа информация - публичната информация за инфраструктурите и контролните системи е лесно достъпна за потенциални хакери и нарушители. Проекти, експлоатационни документи и технически стандарти за критични инфраструктури могат да бъдат намерени в Интернет,
което значително застрашава общата сигурност.
Идентификация често срещана практика е SCADA
системите да разполагат със споделени пароли. Това
създава удобство за персонала, но премахва смисъла
на разпознаването на упълномощените лица и отговорността към сигурността на системата.
Антивирусни програми някои от операторите се
предоверяват на използвания софтуер за откриване
на пробиви (Intrusion Detection Software-IDS), но повечето специалисти смятат, че защитните стени и
антивирусните софтуери не са достатъчни.
Безжични комуникации - SCADA системите често
използват безжични канали за предаване на информация радиочестоти, клетъчни услуги, стандарта за
безжична връзка 802.11 и др. В зависимост от изпълнението, тези форми на комуникация могат да бъде
уязвими към различни видове атаки.
Устройства, използващи повече от един мрежови
интерфейс за връзка - подобни устройства, свързани
към различни мрежи, могат евентуално да позволят
неоторизиран достъп и прехвърляне на данни от една
мрежа в друга.
Процесори с дистанционно управление - някои класове процесори с дистанционно управление разпознават рисковите места в сигурността. Но изчислителните възможности и ресурси на паметта на процесорите не са големи и не са подходящи за подобряване
на сигурността. Освен това, след като се монтират,
обикновено не се сменят до десет или повече години.
Резултатът е уязвимо оборудване за дълго време.

Възможни заплахи за сигурността
Умишлените заплахи за сигурността на SCADA системите могат да бъдат обобщени в няколко групи.
В първата от тях попада злонамереният софтуер
(malware). Подобно на всяка информационна система,
SCADA системите са потенциално уязвими за вируси, червеи, троянски коне и шпионски софтуер. За
целите на тази категоризация, заплахата от злонамерен софтуер се дефинира като нецеленасочена
атака, която няма интерес в SCADA системите. Тя
може да повлияе на системата чрез повреждане на
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данни, инсталиране на back doors
(скрит метод за заобикаляне на
обичайните компютърни системи
за идентификация) или key stroke
loggers (програма, която запаметява изписания текст, пароли или
команди по набраните клавиатурни последователности).
Широко разпространение напоследък получават и паразитни
мрежи (Bot-network). Те овладяват
няколко системи едновременно и
извършват координирани атаки
за разпространение на злонамерен
софтуер. Челно място в топ десет “ботнет” мрежи заема троянският кон Zeus, който до момента е атакувал над 3.6 милиона компютри. Zeus използва технологията key-logging, с която
краде информация и създава фалшиви HTML (Hypertext Markup
Language) форми за логин и по
този начин се добира до най-различни типове информация. Ботнет атаките заемат голям процент от кибер престъпността
като цяло.
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Друга неоторизирана умишлена
намеса в системата е блокирането на нормалната й работа, известна като DoS (denial of service),
при която мрежата се наводнява
с безполезен трафик, което крайно понижава работоспособността
й. Широко се използва при компютърните мрежи и т. нар. маскиране или спуфинг, при което се
разпращат имейли от неоторизирани лица под фалшиво име.
Пробив в SCADA системата
може да причини и недоволен служител, склонен на преднамерени
действия. Вътрешният човек
може да бъде мотивиран да повреди или да наруши функционирането на SCADA системата или самия
хардуер. Разбира се, не се изключва
и вероятността операторите по
невнимание да допуснат грешки,
които да повредят системата.
В следващата група заплахи попадат хакерите. Обикновено това
са външни лица, заинтересовани
от пробив, изследване или контролиране на системата заради само-
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то предизвикателство или заради
придобиване на информация, присвояване на данни или създаване на
неоторизирани промени в системата, които често водят до нейния срив, недобра функционалност
и т. н.
Разбира се, не на последно място са специално организираните
престъпни групи, които се стремят да унищожат, обезвредят или
използват критични инфраструктури за свои собствени цели.

Кибероръжията Stuxnet,
Duqu, Flame и Gauss
Сред най-популярните в последно време компютърни вируси,
насочени към индустриални и инфраструктурни обекти, са
Stuxnet, Duqu, Flame и Gauss.
Stuxnet е компютърен червей, насочен към сложни индустриални
системи за управление. Открит е
за първи път през юли 2010 г. Според някои изследователи на проблема вирусът е бил фокусиран върху
програмируеми контролери на
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Siemens, широко използвани в различни индустриални производства
по света, включително и в иранската ядрена програма. Функцията
на вируса е да атакува компютрите, използвани за управление на
широкомащабни системи за индустриален контрол, внедрени в промишлени и ютилити компании, с
цел да предизвика физическото
унищожаване на засегнатите инсталации. Софтуерът не ползва
бъг в системата на Siemens, за да
проникне в компютъра, а минава
през неоткрит досега бъг в
Windows. Вирусът атакува управляващия софтуер на Siemens, наречен Simatic WinCC, който работи
върху Windows ОС. Разпространява се чрез заразени USB устройства, поставени в USB порта на
компютъра. След поставянето на
флашката вирусът сканира системата Siemens WinCC или друго USB
устройство и се самокопира върху
него, но ако засече софтуер на
Siemens, веднага се опитва да се
свърже, ползвайки парола по подразбиране. В противен случай не се
задейства. За да се вмъкне в
Windows системи, изискващи цифров подпис - честа практика в
SCADA среди, вирусът ползва цифров подпис, асоцииран с полупроводниковия производител Realtek.
Вирусът се задейства всеки път,
когато жертвата се опита да
види съдържанието на USB устройството. До момента е използван само за отделни целенасочени
атаки.
Stuxnet е последван от откритите през 2012 г. две тясно свързани форми на злонамерен софтуер Duqu и Flame. Duqu търси информация, която може да бъде полезна при атакуване на промишлени
контролни мрежи, например пароли за достъп, и със събраната необходима информация се връща
обратно в неговия център за управление и контрол. Flame съществува няколко години, преди да
бъде открит.Той може да записва
и Bluetooth комуникации. Duqu и
Flame също проявяват специален
интерес към файлове на AutoCAD.
Червеите Stuxnet, Duqu и Flame
са разгледани и разучени подробно.-
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Техните сегменти са били анализирани и публикувани в доклади,
документи и блогове. За съжаление,
в резултат на проверка на всички
публикувани материали е установено, че градивните блокове на използвания код на Stuxnet са показани, което от своя страна може
да доведе потенциална заплаха за
останалата част от потребителите. Добре запознати хакери могат да използват тези битове и
сегменти като модел, по който да
създадат нови, по-злонамерени софтуери.
Най-новото попълнение в кибер
арсенала на хакерите е Gauss - сложен вирус, наречен в чест на немския математик Йохан Карл
Фридрих Гаус. Специалисти по информационна сигурност са открили вируса през месец юни 2012 г. в
рамките на мащабна кампания за
определяне и борба с рисковете във
виртуалното пространство. Установено е, че Gauss тайно изпраща на хакера информация за паролите и банковите сметки на ползвателя, някога въвеждани или
съхранени в браузъра. Също така
се прехвърлят файлове тип cookie
с подробности за конфигурацията
на заразената система. В общ вид
Gauss изглежда като типична сонда - събира информацията, която
се съдържа в браузъра. Новият
вирус е наследил умението да заразява и USB памети, подобно на
предшествениците си, но за разлика от предишните вируси при определени критични ситуации
Gauss може да се самоунищожи
заедно с откраднатите данни.

Функции на защитните
стени
Както вече споменахме, връзката между SCADA системите и корпоративните мрежи крие съществен риск за сигурността, затова трябва да бъде внимателно
проектирана и изпълнена. Препоръчително е между мрежите да
има колкото се може по-малко
връзки (ако е възможно и само
една), като се използват защитни
стени. Защитните стени предпазват устройствата в мрежата,
като наблюдават и контролират

получаваните пакети дали съответстват на предварително избраната политика на филтриране.
Използват се за разделяне и изолиране на отделните подмрежи, което повишава сигурността на системата. Различават се няколко
основни типа защитни стени - за
филтриране на пакети (packet
filtering firewalls), за проверка
състоянието на връзките (stateful
Inspection), приложни прокси защитни стени, изградени върху
шлюзове (application-proxy gateway
firewalls) и други.
Защитните стени предоставят множество инструменти за
прилагане на политики за сигурност, които иначе не биха могли да
бъдат реализирани с наличните на
пазара устройства за управление.
Тези инструменти дават възможност за блокиране на всички съобщения (с изключение на специално
разрешените) между незащитената корпоративна LAN и защитените ICS мрежи. Също така, благодарение на тях, потребителите
могат да бъдат ограничени да се
свързват в управляващата мрежа
само с устройства, до които имат
достъп вследствие на преките си
служебни задължения. Това намалява възможността те умишлено
или случайно да получат достъп до
управляващи устройства, за които не са упълномощени. В допълнение към традиционното филтриране, много персонални защитни стени могат да бъдат конфигурирани да позволяват комуникация въз основа на създадени списъци на разрешени сфери на приложение и да не разрешават комуникация между други приложения.
Много защитни стени включват и технологии за предотвратяване на проникванията (Intrusion
Prevention Systems - IPS), с които
могат да се открият злонамерени
атаки към системата.
Защитните стени сами по себе
си не са в състояние да осигурят
защита на SCADA системите срещу всички видове заплахи. Необходима е многослойна стратегия,
включваща в себе си поне два взаимно препокриващи се механизми
за сигурност.
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осветление

Производителността е пряко свързана
с качеството на осветителните тела
Иван Димов, управител на Бегели България, пред сп. Инженеринг ревю
Какви са тенденциите в областта на промишленото осветление?

Все повече директори и технически ръководители в заводите се замислят не само за цената на промишлените осветителни тела, но и за
тяхното качество и въздействието
им върху служителите. Те започнаха
да разбират, че производителността е пряко свързана с характеристиките на инсталираните осветителни тела. Освен това, една част от
тях вече са се "опарили" от некачествени и енергоемки китайски осветителни тела. Другият фактор се
явява постоянно поскъпващата електрическа енергия и усилията за намаляване на разходите за нея.
Бихте ли посочили какви осветителни тела най-често се използват при модернизацията
на осветлението в промишлените предприятия?

По наши наблюдения най-често се
заменят старите енергоемки живачни камбани с конвенционален баласт
с високоефективни Т5 луминесцентни осветителни тела с модерни електронни баласти с ниска консумация.
Съчетани с хубава оптика, тези осветителни тела могат да дадат до
25 000 Lm, което позволява инсталирането им на височини до 15 метра. За по-малки височини могат да се
използват високоефективни Т8 луминесцентни осветителни тела. На
българския пазар вече се предлагат
модели с ултраниска консумация на
електрическа енергия. Съчетани с
огледални рефлектори, те могат да
се инсталират до 8 метра височи-
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на, което ги прави приложими за
повечето промишлени предприятия.
Как протича процесът на модернизация на осветлението?

Първоначално се изготвя обстоен
анализ на положението и клиентът
получава информация за недостатъците на старите осветителни
тела. Те обикновено са много енергоемки и повече "топлят", отколкото
"светят". Много често равномерността на осветлението е под всякаква критика и на работното ниво в
помещенията има светли и тъмни
петна. По този начин изработваният детайл на едно място може да
изглежда светлокафяв, а няколко
метра встрани - тъмнокафяв. След
анализа, клиентът получава варианти за ново осветление, което покрива всички европейски стандарти за
съответния вид дейност в предприятията. Естествено, новите предложения са подкрепени от точни
калкулации за осветеност, консумация на електрическа енергия, брой и
разположение на осветителните
тела. При всеки от тези варианти
консумацията на електрическа енергия е намалена с пъти в сравнение
със старото положение.
Бихме посъветвали предприятията да се обръщат към фирми за осветление с опит, утвърдили се в своя
бранш. Добре е да се информират
какви енергопестяващи проекти е
правила съответната фирма и какви обекти е осветявала преди това.
По този начин ще бъдат сигурни, че
ще получат най-доброто за нуждите
си осветление.

април 2013

Какво мислите за използване-

то на LED осветителни тела
за основно осветление в промишлените предприятия?

За съжаление, много се спекулира с
предимствата на LED осветителните тела. Ние сме правили анализи на
промишлени осветителни тела на
повече от 30 български и чуждестранни, основно китайски осветителни
тела. При по-голямата част от тях
характеристиките им не отговарят
на декларираните. Разликите са драстични и някъде стигат до 30%. Това,
за съжаление, показва, че на пазара са
се настанили търговци, които гонят
бърза печалба и въобще не се интересуват дали клиентите ще се върнат
отново при тях. Нещо по-лошо, в поголямата си част тези фирми никога
преди това не са се занимавали с осветителна техника, никога не са правили подробни енергоспестяващи проекти. Заблуда е също, че всички LED осветителни тела спестяват много от
електрическата енергия. Това за момента важи предимно за офисните и
декоративните осветителни тела.
Консумацията на едно промишлено осветително тяло с T5 луминесцентни
тръби и едно LED промишлено осветително тяло с еднакъв или близък светлинен поток е почти една и съща. Но
разликата в цените е в пъти. Естествено, може би след 7 - 8 години повечето от промишлените осветителни тела ще бъдат LED, но засега за поголеми височини най-добри са Т5 осветителните тела и металхалогенните
камбани. И това го заявяваме като
фирма, която предлага на пазара над
100 модела качествени LED осветителни тела.
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Промишлени
влагоуловители
П

оддържането на подходящи нива на влажност на въздуха в
индустриалните предприятия е
от особена важност. Наличието
на излишна влага във въздуха е
предпоставка за възникването на
редица проблеми свързани както
със здравето и доброто самочувствие на хората, така и със
състоянието на ограждащите
конструкции, технологичното
оборудване, производственият
процес и т. н. Известен факт е,
че повишената влажност може да
доведе до образуването на конденз
и развитието на мухъл и плесени
по ограждащата конструкция, да
благоприятства възникването на
корозионни процеси по метални
повърхности, да окаже негативно
влияние върху производствения
процес и произвежданата продукция и т. н. Поддържането на
влажността в оптимални граници: гарантира запазване на качествата и техническите показатели на използваните суровини и
на готовия продукт; подпомага
запазване целостта на строителните конструкции; повишава надеждността на използваното
производствено оборудване; предотвратява поглъщането на влага от хигроскопични продукти,
като се запазват техните свойства. В редица производства поддържането на оптимална влаж-
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ност спомага за съкращаване на
производствените разходи и повишаване на ефективността на
производствения процес.

Възможности
за намаляване
на влажността
За понижаване нивото на влажност на въздуха обикновено се използват два подхода: кондензация
посредством охлаждане на въздуха под точката на роса или използването на сорбционни процеси,
включващи абсорбция и адсорбция
на влагата. При сорбционните
процеси изсушаването на въздуха
се постига чрез поглъщане на влагата от твърд или течен сорбент. Като адсорбенти се използват твърди вещества, непроменящи агрегатното си състояние
при задържане на влагата. Тя се
натрупва по повърхността на адсорбента. Използваните абсорбенти в процеса на абсорбция променят своите химични и/или физични свойства. Като абсорбенти
обикновено се използват течности или твърди вещества, които
при поглъщането на влага преминават в течно състояние.
Съответно, в зависимост от използвания метод за отнемане на
влагата от въздуха влагоуловителите се подразделят на сорбционни и кондензаторни.
Характерно за влагоуловители,
работещи на принципа на конден-

зацията, е зависимостта им от
температурата на въздуха. С
повишаване на температурата
способността им за улавяне на
влагата се повишава. Също така с
намаляване на относителната
влажност на въздуха ефективността им рязко спада. Влагоуловителите, работещи на този принцип, се считат за много подходящи в приложения, характеризиращи се с висока температура и
относителна влажност на въздуха.
При сорбционните изсушители
зависимостта от температурата и относителната влажност е
сравнително слабо изразена. Те
могат да поддържат много ниска
относителна влажност - от порядъка на 2% при температура до
20 оС. От друга страна, при използването на адсорбционни изсушители е добре да се има предвид, че
с насищането на адсорбента с влага, неговата ефективност намалява, което налага той периодично
да бъде подлаган на регенерация.
Обикновено регенерацията е посредством подаването на топъл
въздух, при което влагата се изпарява.
Сорбционните процеси се характеризират и със загуби на
явна и скрита топлина, което
води до повишено енергопотребление, поради което от икономическа гледна точка използването им
не винаги е оправдано. В някои
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случаи обаче, независимо от повишеното енергопотребление, те се оказват по-икономически изгодното
решение. Като техен недостатък често се посочва
ограниченият срок на използване на сорбента.

Кондензационни влагоуловители
Принципът на работа на кондензационните влагоуловители е идентичен с принципа на работа на
повечето климатични системи. В охладителна система въздухът се охлажда, част от влагата кондензира и се отвежда, а по-студеният и по-сух въздух
се връща в помещението. За отвеждане на топлината се използва хладилен агент. Основни елементи на
системата съответно са изпарител, кондензатор,
компресор. Съществува голямо разнообразие от системи за охлаждане и изсушаване с различни комбинации на компресори, изпарители и кондензатори.
Но от гледна точка на поддържането на влажността, системите могат да бъдат разделени на три
вида охлаждане с директно разширение, системи с
охлаждаща течност и изсушаване с допълнително
загряване.
Системите с директно разширение работят на
описания принцип. Охлаждащият газ се разширява директно в охладителния топлообменник, отнемайки
топлина от въздушния поток. На този принцип работят голяма част от климатиците, използвани в
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бита и покривните климатици. При системите с
охлаждаща течност се използва хладилен агент (газ)
за охлаждане на течност, която в последствие се
използва за охлаждане на влажния въздух. Като охлаждаща течност обикновено се използва вода, гликол или солен разтвор (солна луга).
И при двете системи отнемането на влагата от
въздуха е посредством преминаването му през охладителни серпентини с температура на повърхността под точката на роса на въздуха. Водните пари
кондензират по повърхността на серпентината. Количеството отделена влага зависи от температурата на охлаждания въздух. При по-ниска температура се постига по-сух въздух.
Примерно устройство на системата с директно
разширение включва изпарител, компресор, кондензатор, дроселиращ вентил (или разширителен вентил). Системата използва хладилен агент, който
преминава през изпарителя (охлаждащата серпентина) в течно състояние. Хладилният агент се изпарява, при което отнема топлина от въздуха, преминаващ през изпарителя, напуска изпарителя под
формата на газ и постъпва в компресор, където
температурата и налягането на газа се повишават.
Когато хладилният агент напусне компресора, той
все още е газ, но с много по-високо налягане (от 5 до
10 пъти по-високо) и температура. Горещите пари
хладилен агент преминават през кондензатора,
където се охлаждат и кондензират. При преминаването си през вентила налягането на течния хладилен агент се намалява до това на изпарителя. В
същото време температурата на втечнения хладилен агент се понижава. При използването на тази
система е добре да се предвидят методи за оползотворяване на отпадната топлина.
Системите за обезвлажняване с допълнително
загряване работят или с директно разширение, или
с охладителна течност за охлаждане на въздуха.
При тези системи обаче, преди да се върне в помещението, охладеният въздух се загрява. Тези системи се считат за много ефективни и икономически изгодни в случаите, когато постъпващият
въздух е с високи температура и влажност и точката на роса на напускащия системата въздух
също е висока. Те често са препоръчвано решение,
но е добре да се има предвид, че има някои ограничения в случаи, при които при охладителния процес
влагата във въздуха не просто кондензира, но и
замръзва. Замръзналият кондензат създава два основни проблема за охладителната система. От
една страна, изолира хладилния агент от въздуха,
преминаващ през топлообменника, което води до
влошаване на топлообмена, а от друга - стеснява
тръбите на топлообменника и намалява дебита на
преминаващия през него въздух. В системи, охлаж-
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дащи въздуха под 0 оС, обикновено
се предвижда система за размразяване на замръзналия кондензат.
Специално проектирани системи с директно разширение охлаждат въздуха до температура от
порядъка на 6-7 оС. Под тази температура започва обледеняване на
топлообменника. Възможно е постигането и на по-ниски температури, но могат да възникнат
трудности при управлението й в
условия на частично натоварване.
Трудностите са свързани с факта,
че системата продължава да охлажда въздуха до достигане на
определена температурна разлика
между входящия и изходящия
въздух.
Системите с охлаждаща течност са по-лесно управляеми при
ниски температури в сравнение
със системите с директно разширение, тъй като при тях разликата между температурата на входящия в топлообменка флуид и
напускащия го е по-малка.

Сорбционни
изсушители
По конструкция сорбционните
изсушители обикновено представляват кули с впръскване на течност, кули с твърд сорбент, роторни изсушители.
Принципът на работа на изсушителите с течен сорбент се основава на поглъщането на водните пари във въздуха от хигроскопична течност. Сред използваните разтвори са: литиев хлорид
(LiCl), литиев бромид (LiBr), калциев хлорид (CaCl2) и други. При преминаването на въздуха през камерата в него се впръсква хигроскопична течност, която абсорбира
влагата. Процесът продължава до
достигане на необходимото влажност на въздуха.
За регенериране на хигроскопичната течност, част от събрания
на дъното на камерата наситен
с водни пари разтвор, се подава
към топлообменник, загрява се,
след което се подава към въздушен
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поток. Съдържащата се в разтвора влага овлажнява въздуха, който напуска системата. Хигроскопичната течност обаче все още е
с високо парно налягане поради високата й температура, затова
тя бива подложена на допълнително охлаждане през топлообменник, свързан с охладителна
система или охладителна кула.
Способността за отстраняване на водните пари се определя от
температурата и концентрацията на разтвора.
Течните изсушители имат някои предимства. Изсушителят се
загрява или охлажда до минимално необходимото за постигане на
желаното изсушаване на въздуха.
Също така, когато процесът
изисква постоянна влажност и
входящият въздух е сух, може да
се добави вода към хигроскопичния
разтвор, така че системата ще
работи при овлажняване. Допълнително предимство е, че при контакта на изсушителната течност с въздушния поток освен
влагата от него се отстраняват
и замърсяващи частици.
Сред посочваните недостатъци
на тези системи са необходимото
време за реакция, поддръжката и
първоначалната инвестиция за помалки системи.
В кулите с твърд изсушител
като изсушител обикновено се използва силикагел или молекулно
сито. Въздушният поток преминава през кулата, при което влагата се поглъща от влагопоглъщащата среда. При насищане на изсушителя с влага, въздушният
поток се пренасочва през втора
изсушителна кула, а първата кула
се регенерира, като се загрява и
влагата се отстранява с помощта на въздушен поток.
Тъй като двата процеса изсушаване и регенерация протичат в
отделни, изолирани един от друг
сектори, тези изсушители често
се използват за изсушаване на работни газове, както и на течни
химични вещества.

Роторни изсушители
Този вид изсушители са сред
често използваните в практиката. Процесът на влагоотделяне е
посредством преминаването на
въздушния поток през камера с
въртящ се ротор от влагопоглъщаща материал. Тези изсушители
се отличават с висока производителност и непрекъснат процес на
изсушаване. С тях се постига висока ефективност при влажност
от 0 до 100% и температури от 30 до +40 градуса. Могат да работят автономно, както и като елемент от системите за вентилация или климатичните системи.
Обикновено подаването на въздух
е такова, че през приблизително
85% от ротора преминава изсушавания въздух, а през останалите
около 15 % в противоток се подава
предварително загрят до определена температура въздух за регенериране на влагопоглъщащата среда. Също така въздухът, използван
за регенерация, изпълнява и очистващи функции, като отстранява от вътрешната повърхност
замърсявания, попаднали с изсушавания въздух като прах например.
Въртенето на ротора позволява
съвместно протичане на сорбционния и регенерационния процес.
Използваните в промишлените
помещения влагоуловители често
изпълняват ролята на вентилационна система с функция за изсушаване на въздуха. Тяхното използване е по-предпочитано, тъй като в
зимния период с влагоуловителите
може да се постигне значително
намаляване на разходите за електроенергия поради отпадане на
необходимостта от подгряване на
въздуха, както това се случва във
вентилационните системи с подаване на външен въздух. При производството им акцентът е върху
мощността, надеждността и производителността. Изсушителите
могат да бъдат поставени в специални помещения или в самото
помещение, където е необходимо
изсушаване на въздуха.
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Бутални
ротационни
помпи
и хидродвигатели
Част 1. Работни параметри на аксиално-буталните и радиалнобуталните помпи и хидродвигатели

К

акто е известно, помпите са
хидравлични машини, които преобразуват подадената на вала механична енергия в енергия на течността (хидравлична енергия). Хидродвигателите преобразуват
енергията на подведената към
тях течност в механична енергия
на вала.
Буталните ротационни помпи
и хидродвигатели спадат към голямата група на обемните хидравлични машини. При тях, независимо от конструкцията, трансформацията на енергията (механична
или хидравлична) става в работни
камери, чиито обеми в процеса на
работа непрекъснато се изменят.
При помпите, в периода на увеличаване на обемите на работните
камери, във всяка една се извършва
засмукване на определено количество течност, а в периодите на
намаляване на обемите течността се нагнетява към изходящия
отвор на машината. При хидродвигателите подаваната под висо-

86

ко налягане работна течност
запълва работните камери в периода на увеличаване на обемите, а в
периода на намаляването им се
отвежда към изхода с ниско налягане.

Аксиално-бутални
и радиално-бутални
машини
В процеса на работа работните
елементи (бутала или плунжери)
на разглежданите хидравлични
машини извършват едновременно
въртеливо и възвратно-постъпателно движение. Работните камери са оформени в ротора на машината под формата на отделни
цилиндри. В зависимост от разположението на цилиндрите спрямо
оста на въртене се различават две
групи машини.
В радиално-буталните машини
цилиндрите са разположени перпендикулярно на оста на въртене
на цилиндровия блок и буталата се
движат в една равнина (машини с
равнинна кинематика). В аксиално-буталните машини цилиндри-

те са успоредни на оста на въртене на цилиндровия блок и движението на буталата е пространствено (машини с пространствена кинематика). Буталните ротационни машини принципно са обратими, т. е. един агрегат може да
работи и като помпа, и като двигател. И двата типа машини се изготвят във варианти без регулиране и с регулиране на дебита. Аксиалното разполагане на цилиндрите се предпочита за големи скорости и малки въртящи моменти, а
радиалното - за големи въртящи
моменти и малки скорости. Аксиално-буталните машини, при еднакви други условия, са със значително по-малки габарити и почти
два пъти по-леки от радиално-буталните.
Разглежданите машини се използват за работа само с чисти и
неагресивни течности, притежаващи добри смазващи качества
(напр. минерални масла, синтетични работни течности и др.),
което изключва работата им с
вода.
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Буталните ротационни машини
се използват в системите за хидравлични задвижвания, работещи
при високи налягания. Въведени са
няколко основни показатели, които
характеризират работата на всяка една хидравлична машина, в
това число и на ротационните. Подолу ще бъдат дадени и някои прости зависимости, използвани широко при подбирането и експлоатацията на хидравличните машини. В
практиката се срещат различни
единици за едни и същи параметри.
За да не се получат грешки, при
изчисленията е целесъобразно да се
използват единиците на системата SI: за обем - m3; за честота на
въртене и ъглова скорост - s-1; за
дебит - m3/s; за налягане - Ра; за
момент - Nm и за мощност - W.
Обемните ротационни помпи, и
в частност разглежданите, работят в хидравлични системи за задвижване с високо работно налягане и налягането на входа на помпата е пренебрежимо малко спрямо изходното налягане. Незначителна е и кинетичната енергия
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(скоростта) на работната течност. Всичко това дава основание
в практиката често да се работи
не с напора на помпата, а с налягането на изхода на помпата, което накратко се нарича налягане
на помпата р. Аналогично, налягането на хидродвигателя се дефинира за входа на машината. За попрецизни изчисления се използват
нарастването на налягането в
помпата ∆р или, съответно,
падът на налягането в хидродвигателя.
Под дебит на помпа Qp се разбира обемът течност, който помпата подава за единица време и се
отнася към изходящия отвор на
машината.
Дебит на хидродвигател Qm е
обемът течност, който постъпва
в хидродвигателя за единица време и се отнася към входящия отвор на машината.
Основен параметър на обемните ротационни машини е специфичният обем q.
Специфичният обем на помпа
(наричан още и работен обем) е
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обемът течност, който се изтласква за един пълен оборот на
задвижващия вал, без да се отчитат обемните загуби и свиваемостта на работната течност.
Специфичният обем на хидродвигател е обемът течност, необходим да се получи един пълен оборот на вала.
Работният обем зависи само от
геометрията на хидравличната
машина, затова понякога се нарича още и геометричен обем. При буталните ротационни машини,
поради простата геометрия на
работните камери, този обем
може да бъде лесно изчислен. За
други типове машини, например
зъбни, винтови, пластинкови и др.,
това е трудно да се направи със
задоволителна точност. В подобни случаи специфичният обем се
определя опитно, чрез бавно завъртане на вала на празен ход (без
натоварване на машината), при
изравнени налягания на входа и
изхода. При тези условия се осигурява пълно запълване на работните камери.
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С постоянен или променлив
специфичен обем
Обемните хидравлични машини, и в частност буталните ротационни, се проектират с постоянен
или променлив специфичен обем. В първия случай те
са нерегулируеми, а във втория - регулируеми.
Теоретичният дебит Q t и за помпа, и за двигател
се дава от израза: Qt = qn, където n е честотата на
въртене.
Теоретичната (индикаторна) мощност Nt на една
ротационна машина (помпа или двигател) се определя от налягането р (или ∆р) и теоретичния дебит Qt:
Nt = ∆рQt .
От тук, за теоретичния въртящ момент на ротационната машина се получава: Mt = Nt/2рn = ∆рq/
2р.
Действителният дебит Q p на една помпа винаги е
по-малък от теоретичния. Това се дължи на наличието на обемни загуби ∆Q: Qp = Qt - ∆Q.
Обемните загуби ∆Q зависят от няколко фактора:
на първо място, протичане на работна течност през
хлабините от областите с високо налягане към тези
с по-ниско (вътрешни протечки); непълното запълване на работните камери, дължащо се на инерционните сили; свиваемост на течността; външни протечки; кавитационни явления; отделяне на разтворения
въздух и др. Протечките се увеличават с нарастване
на работното налягане, увеличаване на хлабините
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вследствие на износването, намаляване на вискозитета на работната течност. Вследствие на зависимостта на протечките от налягането, помпите се
оценяват и сравняват по дебит винаги при зададено
налягане. Поради наличието на протечки при честоти на въртене по-малки от една гранична стойност
nminp, при която теоретичният дебит става равен
на протечките, Qt = qnminp , помпата не може да
подава дебит към системата при зададеното налягане.
Обемните загуби се отчитат чрез въвеждане на
т. нар. обемен к. п. д. ηQ и за дебита на помпата Qp
се получава: Qp = QtηQ = qnηQ.
Обемните загуби при хидродвигателите се дължат
на вече споменатите фактори с тази разлика, че при
тях практически липсват загуби, дължащи се на
непълното запълване на работните камери и основни са загубите от протечки през хлабините. Като
следствие, подаваният към хидродвигателя дебит Qm
е по-голям от теоретичния: Qm = Qt + ∆Q.
Като се използва обемният к. п. д.: Qm = Qt /ηQ =
qn/ηQ.
В практиката най-често трябва да се определи честотата на въртене на хидродвигателя, за която от
горния израз се получава: n = QmηQ/q.
Вижда се, че обемните загуби намаляват честотата на въртене на хидродвигателя в сравнение с теоретичната. При един минимален дебит към хидродвигателя, равен на обемните загуби, Qmin m = ∆Q,
хидродвигателят няма да се завърти, защото подаваната течност ще се изразходва само за покриване
на протечките.
Загубите на мощност вследствие на обемните загуби са преобладаващи, но не единствени. Вискозното триене и механичното триене между работните
елементи е съпроводено с дисипация (разсейване) на
енергия. При помпите част от задвижващия момент
се използва, за да се преодолеят триещите сили и следователно е по-голям от теоретичния момент. Загубите от триене се отчитат с механичния к. п. д.
ηmech, като действителният момент на вала на помпата Mp е: Mp = Mt/ηmech = ∆pq/2πηmech .
При хидродвигателите механичните загуби намаляват получавания на вала въртящ момент и той е
по-малък от теоретичния: Mm = Mtηmech = ∆pqηmech
/2π.
Друг източник на загуби на мощност са загубите
на налягане в каналите на работните камери. Те се
характеризират чрез хидравличния к. п. д. ηh. При
нормални условия на работа за разглежданите тук
машини, тези загуби са пренебрежимо малки и обикновено не се отчитат, т. е. приема се, че ηh = 1.
Пълният к. п. д. на една хидравлична машина е η =
ηQηmech ηh или ако се пренебрегнат хидравличните загуби η = ηQηmech.
Мощността на вала на помпата се определя по:
Np = ∆pQp/ηp .
Подобен израз се получава и за хидродвигателите:
Nm = ∆pQm ηm.
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Електроерозийна
обработка
В

последните години електроерозийната обработка сериозно
разширява своя дял в областта на
металообработването, като в
същото време продължава да се
развива с бързи темпове в посока
повишаване на качеството и предлагането на нови конструктивни
решения. Електроерозийните машини намират все по-широко приложение при обработката на
повърхнини със сложни контури,
отвори и други. Предпочитано решение са при обработка на твърди
метали, които трудно се обработват с традиционно използваните
технологии. Сред основните й предимства е постигането на високо
качество на обработваните
повърхности от гледна точка на
точност, чистота, хомогенност,
поради което отпада необходимостта от извършването на довършително обработване. Лесно се
обработват и тънкостенни детайли, без да се деформират, поради отсъствието на механично
натоварване.

Особености на
електроерозийната
обработка
Характерна особеност на електроерозийната обработка е на-
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чинът на отнемане на материал
от обработвания детайл. Методът се основава на протичането на електрически разряд между
два електрода. Процесът може да
протече в газова среда или в диелектрична течност като масло,
керосин, вода и други. Обикновено
се предпочита течната среда,
тъй като тя осигурява по-добри
условия за отделяне на продуктите от ерозията и осигурява стабилност на процеса. Сред основните изисквания към течностите
са да имат подходящ вискозитет,
електроизолационни свойства, химическа устойчивост към действието на разрядите.
В ролята на електроди съответно са обработващият инструмент и обработваният детайл.
Когато разликата в потенциалите на двата електрода достигне
определена стойност, газовата
или течната среда между тях се
йонизира, вследствие от което
между електродите протича електрически ток във вид на искров
или дъгов разряд. Поради високата плътност на тока температурата в тази зона на материала може да достигне до над 10 000
оС. При подобна температура
настъпва мигновено разтопяване
и изпаряване на много малък обем
от метала. Самото въздействие

на искрата е с продължителност
не повече от 0,01 секунда. Поради
краткия период на въздействие,
топлината не се разпространява
на голяма дълбочина в материала.
В същото време, периодът е достатъчен за отделянето на достатъчно количество енергия за
загряване, топене и изпаряване на
малки количества материал. Качеството на крайния продукт и
производителността на самия
процес зависят от основните параметри на електрическия импулс като продължителност, честота.
Електрическите импулси йонизират средата между електродите в местата, където разстоянието между тях е най-малко. Ако
електродите не се движат, разстоянието между тях постепенно нараства и в един момент протичането на електрически разряд
между тях се прекратява. Обикновено разстоянието, на което е
необходимо да бъдат електродите, за да се осигури протичането
на процеса, варира в диапазона
0,01 - 0,05 mm, като в повечето
случаи електродите не се допират
помежду си. Честота на електрическите импулси обикновено варира в диапазона от 100 докъм
2 000 000 Hz.
Самият процес включва следни-
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те етапи. Към инструмента се подава импулсно
напрежение, след което той започва да се приближава към заготовката. При достигане на определено
разстояние между инструмента и обработваната
повърхност, в рамките на колона от йонизиран флуид към детайла протича искра. В мястото на контакт между искрата и повърхността на заготовката се образува микровдлъбнатина, големината на
която е пропорционална на напрежението между
инструмента и заготовката. При преминаването
на искрата части от електрода и материала на детайла се изпаряват. След изгасване на искрата в диелектрика се образува облак от изпарен материал,
който се втвърдява и образува отпаден продукт под
формата на гранули с много малък диаметър.
Елктроерозийната обработка често се подразделя на електроискрова и електроимпулсна обработка.
Принципна разлика между тези два вида електроерозийна обработка няма, въпреки че при електроимпулсната обработка продължителността на импулсите и скоростта на снемане на метали се увеличават,
а износването на инструмента намалява.
Електроискровият режим се характеризира с използването на искрови разряди с малка продължителност и с права полярност на свързване на електродите. Заготовката се явява анод, а обработващият
електрод - катод. Този вид електроерозийна обработка се използва предимно при обработката на твърди
и трудно обработваеми сплави, при обработката на
тантал, молибден, волфрамов, и др. Подходяща е за
обработване на дълбоки отвори с различни напречни
сечения. Използва се и за изрязване на детайли от
листов материал; за нарязване на зъби и резби; за
шлифоване и маркиране на детайли.
Електроимпулсната обработка се характеризира
с използването на импулси с голяма продължителност, дъгов разряд между електродите и по-интензивно разрушаване на катода. В тази връзка, при този
режим на работа катодът се свързва със заготовката, което осигурява висока производителност и помалко износване на инструмента в сравнение с
електроискровата обработка.

Извършвани операции
Електроерозийната обработка обикновено се използва за извършване на няколко основни обработващи операции, сред които обработка на матрици и
пресформи, особено ако те са изработени от твърди
материали; пробиване на отвори с различни диаметри в сита решетки, пластини и др.; шлифоване на
отвори, конуси и др.; изрязване на детайли със слож-
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на форма; обработка на повърхности и други.
Електроерозийните машини са
подходящи и за извършване на
маркиращи операции като гравирането на букви, цифри, фирмени
знаци и други. Електроерозийното
маркиране се характеризира с постигането на високо качество,
без да предизвиква деформация на
обработвания метал и без да
създава зони на концентрирани
вътрешни напрежения, които се
получават при ударно маркиране.
Дълбочината на знаците обикновено се движи в диапазона от 0,1
до 1 mm. Производителността
варира около 3-8 mm/s. Електроерозийнното рязане е широко използвано при изработването на
детайли за електровакуумната
техника и електрониката; в инструменталното производство
за производство на матрици, поансони и държачи за тях и други.
Електроерозията е подходяща и
за шлифоване на труднообработваеми материали, магнитни и
твърди сплави.

Електроерозийни
машини
Използваните в практиката
електроерозийни машини могат
да бъдат специализирани, специални и универсални, а в зависимост от точността на обработка на детайла прецизни, с повишена точност и с общо предназначение. Общи елементи за всички тях са устройство за преместване и фиксиране инструмента, устройство за регулиране на
пространството между електродите и хидравличната система.
Използваните генератори за машините обикновено се произвеждат отделно и могат да работят
с различни металорежещи машини, като правило те са универсални. Устройствата за премества-
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не на инструмента или детайла
при електроерозийните машини
се различават от тези използвани при стандартните металорежещи машини, тъй като те не са
подложени на значителни силови
натоварвания. Друга особеност е
наличието на електроизолация
между електродите. Хидравличната система се състои от водна
помпа, вана с хидравлична течност и филтри.
Към момента използваните
електроерозийни машини се подразделят основно на нишкови и
обемни. При нишковата ерозия
обработващият инструмент е
тънка нишка от молибден, мед,
месинг, фолфрам, която обикновено е с дебелина до 30 микрометра.
При обемната ерозия се използва
електрод от графит, мед, месинг,
алуминий и други.

Нишкови и обемни
електроерозийни
машини
Нишковите електроерозийни
машини се използват предимно за
изработването на инструментална екипировка като матрици,
поансони, различни видове щампи,
фасонни инструменти и др. Считат се за подходящи и за производството на детайли със сложна конфигурация от закалени стомани и труднообработваеми материали. Обработката на материала е посредством рязане, без да
има непосредствен контакт между инструмента и детайла, и без
отделяне на стружка. Нишката
се врязва в заготовката и може да
се движи перпендикулярно или под
ъгъл спрямо обработвания детайл. Рязането се извършва при
подаване на импулсно напрежение
между инструмента и заготовката. Стойността и честотата на
генерираните от генератора токови импулси се избират в зависи-

мост от конкретните условия на
работа и изискванията за грапавост на обработените повърхнини. Нишката се обтича от работна течност, която изпълнява и
функцията на охлаждаща среда,
като също така отвежда продуктите от ерозията извън зоната
на рязане. Като работна течност
обикновено се използва масло, керосин, дестилирана или дейонизирана вода.
Съвременните нишкови ерозийни машини се характеризират с
високо ниво на автоматизация,
надеждност, гъвкавост и възможност за извършване на различни
технологични операции. Предлагат се двукоординатни, четирикоординатни и петкоординатни машини. Оборудвани са със системи
за цифрово-програмно управление,
което позволява изпълняването на
редица функции, осигуряващи висока точност на обработка на отделните геометрични елементи на
детайла.
При обемната ерозия скоростите на обработка зависят от обработваната зона, вида на материала и условията на работа. Използваният диелектрик действа
като проводник на искрата, като
охладител и като помощна среда
за отвеждане на отпадните продукти. Сред най-често използваните диелектрични течности при
обемната ерозия са масла на нефтена основа. Придаването на необходимата форма на детайла
обикновено е чрез копиране на
формата на електрода или неговото сечение. При тази обработка
обработваемият детайл по форма
се явява обратен образ на работната повърхност на инструмента. Съществуват методи за право и обратно копиране. Този метод е прост като изпълнение и
широко използван в промишле ността.
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Seco разширява серията
Turbo 10 за стандартно
челно-цилиндрично фрезоване
Seco обяви значително разширяване на своята успешна серия
фрези Turbo 10 за стандартно
челно-цилиндрично фрезоване.
Целта е постигане на още по-голяма гъвкавост в гамата продукти като разширението включва
въвеждане на нови пластини с нови геометрии и радиуси, а също
и пускането на пазара на високо-производителни фрези.
В момента се предлагат
пластини с радиуси на режещия
връх от 0.4 mm до 3.1 mm (0.016"
до 0.122"). Добавени са нови геометрии към основната гама
пластини, които позволяват
постигане на по-голяма производителност при трудни за обработване материали като
алуминий, неръждаема стомана, титанови сплави и др.
Новата серия високо-производителни фрези Turbo 10 предлага
на производителите идеалното
решение за спирално челно-цилиндрично фрезоване, когато се изисква стабилност на работата,
гъвкавост и висока прецизност.
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Високо-производителнитв фрези
Turbo 10 се предлагат с диаметри от 20 mm до 54 mm (0.75" до
2.00") за монтаж в държачи тип
Weldon,
Seco
Weldon,
Combimaster, Seco-Capto и Arbor.
Всички фрези от серията
Turbo 10 включват прецизно обработени гнезда, които подобряват износването, стабилността и общия експлоатационен живот чрез оптимален
контакт между тялото на инструмента и пластината. Интегрирани канали за охлаждащата течност позволяват постигане на висока производителност като в същото време се
осигурява отлично отвеждане
на стружките. Изключително
гъвкави, фрезите от серията
Turbo 10 могат да се използват
за фрезовене на канали и вдлъбнатини, за челно-цилиндрично
фрезоване, за обработка на наклонени и челни повърхности,
престъргване, пробиване и за
струго-фрезови обработки.
Фирмата Seco Tools е водещ

производител на висококачествени металообработващи инструменти. Нейната продуктова гама включва пълна програма от инструменти и пластини за струговане, фрезоване,
свредловане, зенкероване и райбероване, както и адаптиращи
системи за закрепване. Със своите повече от 25 000 стандартизирани продукта Seco предлага цялостни решения за металообработването и може да
оборудва металообработващите машини с инструменти от
вретеното до самия режещ
връх на инструмента.
Главният офис на компанията се намира в гр. Фагерста,
Швеция и има представителства в повече от 50 страни в целия свят с 40 филиала, дистрибутори и партньори.

Повече информация можете да намерите
в сайта www.secotools.com
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Абразивни
инструменти и
материали
А

бразивните инструменти са
удобно и лесно приложимо средство за механична абразивна обработка на различни материали.
Обработката на материалите се
отличава с бързина, високо ниво
на безопасност, ефективност и т.
н. По форма, свойства и структура те съществено се различават
от други видове режещи инстру-
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менти. Абразивните инструменти могат да работят при скорости, значително превъзхождащи
скоростите на рязане на металообработващите инструменти,
като обработват различни по
свойства материали от меки до
много твърди материали като
закалени стомани. Подразделят
се основно на две групи твърди и
гъвкави. Твърдите абразивни инструменти най-често са под фор-
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мата на шлифовъчни дискове, брусове и други. Сред основните изисквания към твърдите абразивни
инструменти с оглед осигуряване
на безопасност при работа с определена максимално допустима
периферна скорост е да притежават определена якост и да бъдат
уравновесени.
Към гъвкавите се включват предимно различните видове шкурки.
Предлагат се и абразивни пасти и
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прах. В процеса на обработка на материала с абразивни инструменти, от повърхността може да бъде
снет слой с дебелина от няколко милиметра до помалко от микрометър.
Получаването на абразивни материали с голяма
честота и добри физико-механични свойства зависи
от наличието на висококачествени изходни суровини
и материали. Използваните абразивни материали за
инструментите могат да бъдат с естествен или
изкуствен произход. Обикновено са ситнозърнести
или праховидни вещества с голяма твърдост, режеща способност и ръбеста форма. Сред основните изисквания към тях са те да бъдат износоустойчиви и
топлоустойчиви, да имат оптимална крехкост и химична инертност към обработваните материали и
работна среда.

Естествени и изкуствени абразивни
материали
Към естествените абразивни материали се отнасят кварцът, корундът, естественият диамант и
други. С изключение на естествения диамант, останалите материали имат много ограничено приложение поради малката твърдост, непостоянството в
химичния състав и механичните свойства и наличието на примеси. От своя страна, синтетичните
абразивни материали се характеризират с висока
твърдост, по-постоянни качества поради очиства-
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нето от примеси и по-еднороден химически и зърнометричен състав, поради което са и предпочитани
при производството на различни видове абразивни
инструменти. Всеки един е с определена област на
приложение, зависеща както от неговите, така и от
физико-механичните свойства на обработвания материал.
Към синтетичните абразивни материали се включват различни видове електрокорунд - нормален, бял,
рубин, легиран; силициев карбид - черен, зелен; борен
карбид; кубичен борен нитрид.
Електрокорундът се получава от стопен в електрически пещи корунд. Получените разновидности са
с висока степен на чистота - около 92-96% за нормален, 97-99% за бял и 99% за рубин. Нормалният електрокорунд се използва предимно при грубо почистване, предварително и окончателно шлифоване на материали с голяма якост на опън като легирани стомани, ковък чугун, мек бронз, както и за рязане на
чугунени и стоманени детайли. Белият електрокорунд намира приложение при окончателно шлифоване на закалени стомани, бързорезни въглеродни и легирани стомани, сплави, ковък чугун и други.
Рубин-корундът се използва за междинно и фино
шлифоване на детайли от легирани и закалени стомани с малка топлопроводимост.
Легирането на електрокорунда обикновено е чрез
прибавяне на хромов, титанов или циркониев окис. Легираният корунд е подходящ при обработването на
керамика, мек бронз, пластмаси.
Силициевият карбид е по-твърд от електрокорунда, но по-крехък. Произвежда се предимно в зелен и
черен цвят, като материалите се различават малко
по състав и свойства. Черният силициев карбид обикновено е с чистота от порядъка на 96-98% и се използва при шлифоване и рязане на метали с голяма якост
на удар, с малка якост на опън като крехък бронз,
сив и избелен чугун, твърди сплави, мед, месинг, алуминий. Зеленият силициев карбид е много твърд и
крехък материал с чистота обикновено над 98%.
Използва се предимно за шлифоване и полиране на
твърди сплави, огнеупорни (титаниеви) стомани,
минерали, керамика, за заточване на твърдосплавни
режещи инструменти и др.
Борният карбид е материал, който е с по-висока
твърдост от електрокорунда, но е крехък и с помалка топлоустойчивост. Използва се предимно за
полиращи и заглаждащи пасти.
Кубичният борен нитрид е представител на
свръхтвърдите материали. Познат е още и като боразон, кубонит и елбор. Твърдостта му е близка до
тази на диаманта, но за разлика от него издържа на
по-високи температури (до 2000 оС). Използва се за
заточване на режещи инструменти от най-твърдите стомани.
Синтетичният диамант е материалът с много висока твърдост и устойчивост. Характеризира се и с
изключително добри режещи свойства. Широко изпол-
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инструменти, материали
зван е в производството на шлифовъчни дискове за заточване на
твърдосплавни инструменти.
Основни характеристики на изкуствените абразивни материали
са вид и зърнистост.
Зърнистостта се определя от
вида и характера на шлифовъчната операция, прибавката за снемане и свойствата на обработвания материал. По-меките материали се обработват с едрозърнест,
а по-твърдите - с дребнозърнест.
Размерът на абразивните
зърна, влизащи в конструкцията
на абразивните инструменти, е
определящ за производителността им и качеството на обработената повърхнина. При използване
на по-големи по размер прахове за
абразивни дискове те могат да
работят с по-големи стойности
на надлъжното, напречното подаване и дълбочината на рязане, но
се получава по-грапава обработена
повърхнина.
Зърнистостта влияе и върху
производителността на заточването и получаваната грапавост на
шлифованите повърхнини на инструментите.
Абразивните материали в зависимост от големината на зърната обикновено се категоризират в
шест групи - много едри 8-12, едри
14-24, средни 30-60, фини 70-120,
много фини 150-240 и микропрах
280-600.
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Абразивната способност на материалите зависи от тяхната
твърдост, структура и якост.
Тези свойства определят различната им способност на надробяване,
т. е. получаването на зърна с различна форма, ъгли, радиуси на закръгление.

Абразивни
инструменти
Качеството на абразивните инструменти се определя основно от
режещите свойства на зърната,
свойствата на свързващите вещества и структурата на абразивния инструмент.
На абразивните инструменти
се означават материалът, зърнистостта, твърдостта, свръзката, структурата, формата, размерите, допустимата максимална периферна скорост и заводът
производител.
Твърдостта характеризира
свойството на инструмента да се
съпротивлява срещу нарушаване
на сцеплението между зърната и
свръзката и съхраняване на характеристиките на инструмента в
определените граници. Необходимо
е обаче свръзката да държи здраво
зърната само докато са остри и
снемат стружки. След затъпяване на зърната, които са разположени по работната повърхнина на
диска, свръзката трябва да позволява отделянето им, за да влязат
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в работа лежащите под тях зърна
с остри ръбчета. Този процес е
познат като самозаточване на
диска. Характерен е и при отчупване или разцепване на затъпените зърна, при което също се получават остри ръбчета.
Твърдостта на абразивните инструменти оказва пряко влияние
върху производителността на
процеса и качеството на обработваната повърхност. Тя зависи от
качеството и количеството на
свръзката, от абразивния материал, грапавостта и конфигурацията на абразивните зърна, от технологичния процес и други. Скалата на твърдост на абаразивните
инструменти включва осем основни степени на твърдост.
Препоръчва се меките метали
да се шлифоват с по-твърди инструменти, а твърдите с по-меки.
Дребнозърнестите инструменти трябва да са по-меки от едрозърнестите в едни и същи условия на работа.
Под структура на абразивния
инструмент обикновено се има
предвид съотношението на обема
абразивен материал, свръзката и
порите в абразивния инструмент.
Абразивните инструменти се произвеждат обикновено с 12 номера на
структурата. Изработват се и високопорести абразивни инструменти (с номера над 12), които имат
голяма обемна порестост и пови-
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инструменти, материали
шена режеща способност и производителност. Изборът се определя
от вида на шлифовъчната операция, обработвания материал и
изискванията към качеството на
обработената повърхнина.

Свързващи вещества
Твърдостта и структурата на
абразивните инструменти до голяма степен зависят от използваната свръзка. При изработването
на абразивни инструменти се използват неорганични и органични
свързващи вещества. Видът на
свързващото вещество оказва
съществено влияние върху устойчивостта и режима на работа на
абразивния инструмент. Свръзката придава на работния слой определени свойства като топлопроводност, жилавост, устойчивост
на влага и агресивни среди.
Органичната свръзка най-често
е бакелитова или вулканитова. Характеризира се с ниска топлоустойчивост и нетоплопроводност.
Използва се предимно при дискове
за шлифоване, заточване, отрязване. Тя осигурява жилавост и висока производителност.
Абразивните инструменти от
течен и прахообразен бакелит
имат по-висока якост особено на
натиск, в сравнение с инструментите с керамична свръзка и достатъчна еластичност. Висока устойчивост на свръзката позволява производството на абразивни
инструменти, подходящи за работа при високи скорости на рязане.
Характеризира се с малко топлинно съпротивление и в сравнение с
други свръзка тя нагрява в по-малка степен обработвания детайл.
Бакелитната свръзка има и полиращо действие и намалява грапавостта на повърхностите.
Добре е да се има предвид обаче,
че бакелитната свръзка е неустойчива на въздействието на охлаждащите течности, съдържащи
алкални разтвори. По тази причина се препоръчва при работа с абразивни инструменти с бакелитна свръзка да не се използват смазочно-охлаждащи течности със
съдържание на алкални разтвори
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над 1,5%. За да се намали вредното
въздействие на алкалните разтвори, често по повърхността на инструмента се нанасят различни
водоустойчиви бой. Инструментите се характеризират с ниска порьозност, което затруднява отделянето на стружката. При високи температури от порядъка на
200 - 250 оС здравината на бакелитната свръзка и силата на сцепление със зърната намаляват, което
ускорява износването на абразивния инструмент.
Абразивните инструменти с бакелитна свръзка се правят от нормален електрокорунд и черен силициев карбид и по-рядко от бял и
зелен силициев карбид.
Вулканитната свръзка се
състои от изкуствен каучук с вулканизиращи добавки. Характеризира се с голяма еластичност и
гъвкавост. Инструментите с вулканитова свръзка се считат за
подходящи не само за предварително шлифоване, но и за окончателни шлифовъчни операции, а
също така и за полиране.
Поради по-голяма еластичност
на абразивните инструменти с
вулканитна свръзка, в сравнение с
инструментите с бакелитна и керамична свръзка, при увеличаване
на натиска върху детайла абразивните зърна потъват в свръзката
и инструментите режат с по-малка дълбочина, вследствие на което
тези инструменти са широко използвани за довършителни операции.
Шлифовъчните дискове с вулканитна свръзка, за разлика от тези
с керамична свръзка, могат да
бъдат с много голям диаметър и
много малка дебелина.
Широко използвана неорганична
свръзка е керамичната. В повечето случаи тя представлява многокомпонентна смес, включваща определено количество от няколко
материала - огнеупорна глина, фелдшпат, каолин, кварц и др. Могат
да бъдат добавени и допълнителни вещества за повишаване на пластичността и за улесняване на
формоването. Предлагат се и еднокомпонентни свръзки. Керамична-

та свръзка е огнеупорна, водоустойчива, химически устойчива и с
голямо съпротивление срещу разкъсване.
Дисковете с такава свръзка заточват инструменти при използване на мазилно охлаждаща течност.
Като недостатък на керамичната свръзка се посочва нейната
висока чувствителност на удар,
поради което инструментите с
такава свръзка не могат да се използват при ударни натоварвания.

Абразивни инструменти
от свръхтвърди
материали
Абразивните инструменти от
свръхтвърди материали (диамант, кубонит) се състоят от
тяло и работна част, която найчесто е с формата на пръстен. За
тялото обикновено се използва
алуминиева сплав, стомана или
бакелит. Работната част се
състои от абразивни зърна от
свръхтвърд материал, свръзка,
пълнители и пори.
За изработване на шлифовъчни
дискове от диамант и кубонит се
използват органични, метални и
други свръзки. Обикновено органичните свръзки, освен фенолформалдехидни смоли и композиции на
основа на тези смоли, съдържат и
различни активни и инертни
пълнители (борен карбид, електрокорунд, зелен силициев карбид, графит, железен прах, талк, бариев
сулфат и др.). Инструментите се
характеризират с добра режеща
способност и висока производителност.
Металните свръзки се състоят
от различни композиции на основа
на цветни метали, които се подбират така, че температурата
на спичане на работния слой да
бъде по-ниска от температурата
на изгаряне на диамантените
зърна. Абразивните инструменти
с подобна свръзка се използват за
грубо шлифоване. Те не са подходящи за заточване на твърдосплавни дърворежещи инструменти.
При работа с тях задължително се
използва охлаждаща течност.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
3.2 Öâåòåí òå÷íîêðèñòàëåí
äèñïëåé TFT LCD panel

Îñíîâíè õàðàêòåðèñòèêè:

Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò: 240 (RGB) x 320 òî÷êè
Äðàéâåð: ILI9341
Èíòåðôåéñ: RGB, ñåðèåí è MCU
Çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå: VCC +2.5V ~ +3.3V
Úãúë íà âèæäàíå: 12 Oclock
Ðàçìåðè íà ìîäóëà: Ø 55.94 mm, Â 77.60 mm, Ä 3.6 mm
Ðàçìåðè íà èçîáðàæåíèåòî: øèðèíà 48.60 mm, âèñî÷èíà 64.80 mm
Ðàçìåðè íà òî÷êàòà: øèðèíà 0.2025 mm, âèñî÷èíà 0.2025 mm
Ïîäñâåòêà: ñâåòîäèîäíà, áÿëà ñâåòëèíà, 5 áðîÿ äèîäè,
×óâñòâèòåëåí íà äîïèð ïàíåë: äà
Òåãëî: 30 ãðàìà
Ñúåäèíèòåë: ïå÷àòåí êàáåë çà çàïîÿâàíå 46 èçâîäà ñ 0.5 mm øèðèíà
íà èçâîäà ïðè ñòúïêà 0.5 mm.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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