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Гемамекс Моушън Ко. проведе семинар за автоматизация на задвижвания
На 18 септември т. г. в х-л РИУ Долче Вита, Златни пясъци Гемамекс
и роботика
Моушън Ко. организира специализиран семинар на тема „Автоматизация
на задвижванията и роботика“. Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят с 11 презентации, които представиха новостите в
продуктовите гами на фирмите OMRON, YASKAWA, PATLITE, LINMOT, TELE,
INVT, ESTUN.
„Сред разгледаните по време на събитието теми бяха пестенето на
енергия с устройства за регенериране на YASKAWA, линейните задвижвания
на швейцарската фирма LINMOT и новото направление РРР роботи на
YASKAWA MOTOMAN. Изложбени експонати по темата бяха представени и
на щанда на Гемамекс Моушън Ко. на Международния технически панаир в
Пловдив“, допълни Георги Генчев, президент на компанията.

ИВИДИ Инженеринг ще представлява DMH у нас
Отскоро ИВИДИ Инженеринг – Габрово е представител за България на
австрийската фирма DMH Dichtungs und Maschinenhandel. „DMH е глобална
компания с централен офис в Трабох, Австрия. Основният й предмет на
дейност е производство на CNC стругове за уплътнения, софтуер, инструменти и заготовки. Производството е съсредоточено в модерна производствена сграда.
Компанията е известна със своята DMH SYSTEM, която предлага всичко
необходимо за производството на уплътнения: започвайки от първокласния
CNC струг, преминавайки през инструментите и висококачествените заготовки и полуфабрикати, и достигайки до специалните уплътнения. Компанията предлага и над 50 различни материала, които се преработват до заготовки и полуфабрикати за производството на уплътнения“, допълниха от
компанията.

Започна втора фаза на проекта за въвеждане на европейския пазар на
Започна втора фаза на проекта за въвеждане на европейския пазар на
електроенергия у нас

електроенергия в България, който се реализира в рамките на програмата
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, съобщават от ДКЕВР,
които са организатори на проекта. Техен партньор в осъществяването му
е Дирекцията за водни ресурси и енергетика (NVE) към Министерството на
петрола и енергетиката, Кралство Норвегия.
Изпълнението на проекта трябва да доведе до по-нататъшно развитие
на енергийния пазар в страната чрез въвеждане на нов пазарен сегмент –
организиран пазар „ден напред“ за физически доставки. Друга цел, която
трябва да бъде осъществена при реализирането на проекта, е да се постигне развитие на концептуални, технически и организационни инструменти и
на предприемане на конкретни стъпки към интеграция на пазара със съседните пазарни зони и обединените пазари.
Проектът трябва да бъде реализиран до 1 април 2016 г.
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Eл-Тест изпълни успешно проект за подобряване на условията на труд
Фирма Eл-Тест успешно изпълни проект № BG051PO001-2.3.03-0848 за
подобряване на условията на труд и създаване на безопасна работна среда,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. "Проектът имаше за цел
да подобри организацията на трудовата дейност във фирмата и да създаде съвременни управленски системи за осигуряване на безопасност и здраве при работа, отговарящи на изискванията на националното законодателство и хармонизираните европейски стандарти в областта на безопасността и здравето при работа. Проектът бе изпълнен в рамките на
12 месеца и се осъществи с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на
човешките ресурси", съфинансирана от европейския социален фонд на ЕС",
поясниха от фирмата.
"Постигнахме заложените цели, като изпълнихме успешно и в срок предвидените дейности. На база на извършения анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност се изясниха силните и
слабите страни на предприятието, закупиха се лични и колективни средства за защита на персонала, което значително подобри условията на труд
и реализирането на пазара на продукти, отговарящи на стандартите на
ЕС и съществените изисквания към строежите, осигурявайки безопасността и здравето на хората, включително и опазването на околната среда",
обясниха от дружеството.

БИМ стартира нови електронни услуги
Българският институт по метрология стартира проект за реализиране
на нови електронни услуги и подобряване на част от съществуващите. Целта
на проекта е постигането на по-голяма бързина и по-висока оперативност
при обслужването.
„Повишената електронизация е още една стъпка за постигане и на подобър имидж на БИМ като модерна, съвременна и отворена администрация.
Този проект е и стъпка към пълна е-администрация“, сподели председателят
на БИМ доц. д-р Димитър Станков по време на пресконференция за представяне на проекта.
Сред останалите участници в събитието бяха Моника Димитрова-Бийчър,
ръководител на ОПАК, доц. д-р Димитър Станков, председател на БИМ, инж.
Петя Банева, и. д. главен секретар на БИМ, инж. Валентин Старев, главен
директор на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ (ГД МИУ), д-р
инж. Светла Миркова-Грозданова, ръководител проект, началник на отдел
„Контролно-методически“, ГД МИУ и инж. Цветомир Петков, координатор
проект, старши експерт в отдел „Механични измервания“, ГД НЦМ.
„Независимо от факта, че Българският институт по метрология не е
конкретен бенефициент по ОПАК, изграденият до момента капацитет и
успешното изпълнение на предходните проекти доказва, че екипът работи добре в посока намаляване на използвания времеви, човешки и финансов
ресурс при предоставянето на услуги“, коментира Моника ДимитроваБийчър.
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Фесто Дидактика стартира предлагането на ново обучение
"Електрически
Фесто Дидактика стартира предлагането на ново обучение „Електрически задвижвания“, съобщиха от компанията. То има за цел да предостави
задвижвания"

нагласата, уменията и знанията, които са необходими, за да бъдат овладени
основите на технологията. „С все по-бързото навлизане на електрическите
задвижвания в промишлеността много инженери и техници се сблъскват с
това ново за тях предизвикателство, запознавайки се с нови технологии и
изделия, които трябва да инсталират, оптимизират, поддържат и ремонтират. Това е плашеща перспектива за всеки, който не е имал подходящото
обучение“, коментират от Фесто Дидактика.
В курса са включени следните теми: линейни и ротационни задвижвания;
мотори – AC, DC, синхронни, асинхронни, серво, стъпкови; линейни мотори;
спирачки; механични предавки; енкодери; контролери; критерии за избор на
електрически задвижвания; софтуерен пакет Festo Configuration Tool (FCT) и
др.
За повече информация относно курс "Електрически задвижвания" или други технически обучения от Фесто Дидактика се свържете с Фесто ЕООД.

ИПО награди печелившите участници от томболата на МТП Пловдив
С поредното си участие на МТП Пловдив 2014 фирма ИПО продължи своята инициатива за раздаване на награди на посетителите на изложението,
участвали в организираната томбола, съобщиха от компанията. "Печелившите, за които бяха предвидени награди от продуктовата гама на Fleetguard
и от услугите на IPO-Bosch Diesel Centre, бяха изтеглени на произволен принцип. Фирма "Камоев и Киров" предстои да получи своя пълен комплект филтриращи продукти на Fleetguard за техния телескопичен товарач Claas
Scorpion 9040, а фирма "Боби Гелев Транспорт" спечели безплатна проверка
на дюзи в специализирания сервиз за горивни системи IPO-Bosch Diesel Centre.
Всички останали участници получиха отстъпки за продуктите и услугите
на Fleetguard и Bosch, предлагани от ИПО", заявиха от компанията.
"Освен раздаваните награди и нови предложения, основна атракция на
щанда на фирмата бяха изложените нови попълнения в гамата дизелови
мотокари IPO Lifts, произвеждани от ИПО. Експонатите, обхващащи 20, 16,
7 и 4 тона товароносимост, демонстрираха широкия обхват на приложимост на машините от тежкотоварни до високопроходими мотокари – 4х4",
допълниха от ИПО.

FANUC Corporation и Rockwell Automation сключиха ново глобално
FANUC Corporation и Rockwell Automation оповестиха сключването на глопартньорство
бално споразумение за съвместна разработка на интегрирани производствени решения, съобщиха от фирма Ротек, официален дистрибутор на Rockwell
Automation у нас. С новото споразумение двете компании разширяват първоначалното си сътрудничество, стартирало преди 4 години, в областта на
CNC и логическите програмируеми контролери (Logix PAC) и тяхната интеграция в роботиката и корпоративните софтуерни системи.
„Глобалното сътрудничество между Rockwell Automation и FANUC е в пряк
отговор на нуждите на нашите клиенти за по-ефективно интегриране на
производствените дисциплини. Интегрирането на FANUC CNC, роботи и
портфолиото на ROBOMACHINE с нашите контролни и информационни решения ще доведе до по-добра производствена гъвкавост“, коментира Кийт
Носбуш, председател и главен изпълнителен директор на Rockwell Automation.
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Microchip представи нови драйвери за трифазни BLDC мотори
Microchip представи два нови модела драйвери за трифазни безколекторни постояннотокови (BLDC) двигатели с вградено мощно стъпало и LIN приемо-предавател - MCP8025 и MCP8026 (MCP8025/6). Те допълват PIC микроконтролерите и dsPIC цифровите сигнални контролери (DSC) на Microchip в
изграждането на системи за управление на електродвигатели.
„Новите интегрални схеми управляват мощните крайни MOSFET транзистори, следят тока, защитават от къси съединения, управляват времената
на превключване на мостовите схеми, предпазват от понижаване на напрежението и пренапрежения, както и от прегряване, и в крайна сметка намаляват изчислителното натоварване на управляващите микроконтролери и
DSC. Тези характеристики на MCP8025 и MCP8026 дават възможност за
изграждане на цялостни решения за управление на безколекторни електродвигатели в автомобилостроителни и индустриални приложения. MCP8025
и MCP8026 вече се предлагат като мостри и серийно в 5х5 мм QFN корпуси
с 40 извода и 7x7 мм QFN корпуси с 48 извода“, допълниха от компанията.

Амара Лайтинг предлага нови радиатори за мощни светодиоди на
От началото на месец ноември т. г. тайванската компания за производMechaTronix
ство на охлаждания за мощни светодиоди MechaTronix предлага на българския пазар три нови модела охлаждащи блокове чрез българския си дистрибутор Амара Лайтинг, съобщиха от компанията. „MechaTronix от дълго време
планираха идеалния пасивен охладител, който да замести повечето от активните охладители, ползвани на пазара. Новите модели са с по-добро
термално съпротивление и разсейване на топлина при много малки габарити. ModuLED Micro е специално проектиран с диаметър 86 mm и възможност да охлажда най-новите поколения светодиодни матрици и COB светодиоди до 4500 лумена. На пазара няма нищо, което да се доближава до
ModuLED Micro. С термално съпротивление 1.5 °C/W и височина само 50
mm, той превъзхожда най-малко с 20% конкурентни продукти. Също така се
предлага и модел с височина само 30 mm. Друг от новите модели- LPF4768ZHP e специално предназначен за производство на светодиодни лунички с
диаметър 47 mm, но с капацитет на охлаждане на светодиодни източници
до 2200 lm. Този радиатор е определен от производителите като изключителен успех при дизайна на охлаждащи блокове, тъй като позволява да се
проектират и изработват мощни лунички и други осветителни тела с малък
диаметър, но с увеличен светлинен поток“, заявиха от Амара Лайтинг.

Факултет ‘’Автоматика’’ на ТУ София чества 40-годишнина
На 28 октомври т. г. в Технически университет в София се проведе тържествено събрание по случай 40-годишнината от създаването на факултет
„Автоматика“, съобщиха от учебното заведение.
Факултетът е основан през 1974 г., а профилиращата подготовка, която
той осигурява за студентите, се провежда още от 1961 г. от катедра
Промишлена автоматика в рамките на Електротехническия факултет.
Днес факултет „Автоматика“ е един от големите в ТУ София и е водещ
център за научни изследвания и обучение в областта на автоматичното
управление. В него са интегрирани пет катедри: Автоматизация на електрозадвижванията (включваща секция Роботика), Автоматизация на непрекъснатите производства, Електроизмервателна техника, Системи и управление, Теоретична електротехника.
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накратко
Синхрон-С предлага системи за пожарогасене с газов агент от
Синхрон-С предлага нов вид решение за бързо потушаване на пожари попоследно поколение

средством система за пожарогасене, базирана на чист гасителен агент 3МТМ
NovecТМ 1230, съобщиха от компанията. „NovecТМ 1230 е нов агент за пожарогасене, безвреден за хората, оборудването и околната среда. Притежава
нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни и потенциал за глобално затопляне 1“, поясниха от Синхрон-С.
„NovecТМ 1230 е много бърз и ефективен гасителен агент в широки граници за пожари клас А, В, както и за критични приложения с чувствително
електрическо и електронно оборудване. Гасенето настъпва много бързо в
рамките на секунди при много ниска концентрация. Ниската токсичност,
съчетано с ниската проектна концентрация, осигурява най-широките граници на безопасност за хората в сравнение с останалите газови агенти на
основата на хало- и хидрокарбони. Инсталациите с NovecТМ 1230, които
Синхрон-С проектира и изгражда, съчетават трите основни изисквания към
съвременните пожарогасителни системи - ефективни при гасене, безопасни
за хората и безвредни за околната среда“, допълниха от компанията.

TRUMPF основа официално представителство в България
TRUMPF затвърди присъствието на своя бизнес в България чрез придобиването на бившия търговски представител Lasersystems, продължавайки развитието на корпоративната група, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
компанията. „Със своите професионални служители в областта на лазерните технологии, предлагащи решения за различни индустриални приложения,
вече работи официалният офис на TRUMPF България в град Пловдив. Преминаването на Lasersystems към TRUMPF Group в областта на лазерните технологии също така бе направено в Унгария и Румъния“, поясниха от представителството у нас.
„Целият регион на Централна и Източна Европа с Унгария, Румъния и България представлява стратегически важен и вълнуващ пазар за нас. За да бъдем
гъвкави и да предложим на нашите клиенти възможно най-доброто обслужване, ние засилваме нашето местно присъствие и по-нататъшно разширяване, защото за нас близостта до нашите клиенти е един от най-важните
крайъгълни камъни на едно успешно сътрудничество“, коментира д-р Герхард
Рюблин, член на управителния съвет на TRUMPF.

Arburg представи две нови шприц машини за пластмаси
Немският производител на шприц машини за пластмаси Arburg представи две нови попълнения в гамата си - хибридната високопроизводителна
машина Allrounder 570 H във версия за опаковане и електрическата машина
Allrounder 520 E от серията Edrive, съобщиха от компанията. Иновативните
характеристики на машините ще бъдат представени нагледно на предстоящото изложение Plastimagen от 18 до 21 ноември т. г. в Мексико Сити. „На
щанда на компанията опаковъчната версия на Allrounder 570 H ще произведе
24 висококачествени винтови капачки за 3,5 секунди. Производственият
капацитет на машината е 25 000 капачки за 1 час. Вторият експонат –
електрическата машина Allrounder 520 E от серията Edrive, ще произведе
всички отделни части на една бъги-играчка с висока точност, в един-единствен цикъл. Като индикатор за тяхното особено оптимизирано енергийно
функциониране, двете машини ще носят етикета на Arburg за енергийната
ефективност e2“, допълниха от компанията.

Конференция по управление на хора в автомобилната и технологична
На 30 септември и 1 октомври т. г. в хотел Хилтън, София се състоя
индустрия
международна конференция на тема „Успешни практики в управлението на
хора, представени от водещи международни компании от автомобилната и
технологична индустрия в България“, организирана от Сдружение Автомобилен Клъстер България. Гост-лектори на конференцията бяха HR мениджъри с
доказан и дългогодишен опит от Sumitomo Electric Bordnetze, Lufthansa Technik,
Magna Powertrain, High Tech Cluster Magurele, ABB Group, Melexis Bulgaria, Liebherr–
Hausgeraete Maritsa, Festo Production, Integrated Micro-Electronics, Haycad Infotech,
KPMG и др. Участниците се запознаха с практиките и подходите, прилагани
от компаниите във връзка със стратегиите по подбор за успешно привличане
на подходящи кадри, политиките за поддържане и повишаване удовлетвореността на служителите, системи за обучение на служителите и други.
Освен успешни примери от HR практиката събитието представи и реализирани проекти в сътрудничество между университетите с техническа
насоченост и бизнеса (дуалното обучение в България). Сред дискутираните
теми бе и „Следващият ЕС оперативен програмен период 2014 – 2020 –
предимства и възможности“.
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бизнес

Трислойните тръби ECOpipe
RC+ на Еко Проект спечелиха
златен медал на МТП Пловдив
Т

рислойните полиетиленови тръби
за безизкопно поставяне ECOpipe RC+
на Еко Проект спечелиха златен медал на Международния технически панаир, който се проведе между 29 септември и 4 октомври т. г. в Пловдив.
„Технологията за безизкопно полагане изисква използването на тръби
с повишена устойчивост на пропускане и издръжливост на точково
натоварване. За да отговори на
търсенето на пазара, Еко Проект
стартира производството на
ECOpipe RC+. Те успешно се използват в безизкопните методи тръба
в тръба, рaзбиване на съществуващ
водопровод, както и при изграждането на тръбопроводи без изкоп, чрез
хоризонтално сондиране“, обясниха
от компанията.

16

Тръбите са предназначени за приложения в традиционното траншейно
строителство, които
изискват по-малко разрушаване на съществуващата инфраструктура.
Според производителите
използването на Ecopipe
RC+ дава възможност
строителните работи
да не пречат на пътния
трафик и да се спестят
част от подземните и надземни дейности, като по този начин се намали стойността на общия монтаж.
„Сред предимствата от използването на тръби ECOpipe-RC и ECOpipeRC+ са: изключителна трайност и
минимална поддръжка по време на
експлоатационния живот, бърз монтаж, модерни инсталационни мето-

ди с екологичен ефект, широко приложение – водопроводни, газопроводни и канализационни системи“, обясняват от Еко Проект.
Тръбите от полиетилен висока
плътност (HDPE-RC) се предлагат с
размери от ∅20 до ∅630 мм, дължина 6, 12, 100 м и работно налягане
от PN 4 до PN 25 bar.
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Система за захранване
от слънчева енергия на
Електроинвент бе отличена със
златен медал на МТП Пловдив
С

истема за захранване на асинхронен ел. двигател чрез фотоволтаични панели с мощност от 0,75 kW до
19 kW на българския производител
Електроинвент беше отличена със
златен медал по време на юбилейното 70-о издание на Международния
технически панаир в Пловдив, което
се проведе от 29 септември до 4
октомври т. г.
Системата за захранване от
слънчева енергия (SPCS) е предназначена за захранване и управление
на трифазни AC двигатели (3x230
V или 3x400 V) с мощност от 1.1
kW до 55.0 kW и като опция - еднофазни AC двигатели (1x230 V) с
мощност до 2,2 kW чрез преобра-
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зуване на слънчевата енергия. SPCS
е независима и може да се интегрира в други технически проекти,
като може да захранва всички стандартни трифазни двигатели, които отговарят на техническата
спецификация. Продуктът е разработен в два варианта за външен
монтаж (степен на защита IP54) и
за вътрешен монтаж (IP23). Разработката позволява модифициране
на база на клиентски изисквания и
спецификации.
„Системата разполага с входно/
изходен интерфейс за автоматизация на управлението, автоматично
стартиране в зависимост от
слънчевата радиация, поляритет на
напрежението и дистанционно сле-

октомври 2014

дене на параметрите. Продуктът
има гаранция 24 месеца. SPCS притежава CE маркировка и се произвежда в съответствие със следните EU стандарти: EN 62109-2:2011
и EN 62109-1:2010“, коментират от
фирмата изложител.
Освен сред медалистите в юбилейното издание, Система за захранване от слънчева енергия (SPCS)
е и в списъка с иновативните продукти, представени за първи път
на българския пазар по време на специализирания технически форум.“Тя
е един от успешните примери за
разработване на иновативни продукти с финансиране от Европейския съюз“, подчертаха от Електроинвент.
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бизнес

Фиброоптична машина за лазерно
рязане
рязане на ERMAKSAN получи златен
медал от МТП Пловдив
Фиброоптична лазерна машина за
рязане FIBERMAK 1000.3x1.5 на турския производител ERMAKSAN е сред
наградените със златен медал експонати по време на 70-ото юбилейно
издание на Международния технически панаир в Пловдив.
Отличеният модел бе представен
на щанда на българската фирма Арамет, която е официален представител у нас на компанията.
„FIBERMAK MOMENTUM GEN-2 е
фиброоптична лазерна машина за
рязане на листов материал, която
позволява непрекъсната и прецизна
работа дори и в най-тежки работни
условия, благодарение на качествените си и устойчиви компоненти и
стабилна конструкция“, информираха от компанията.
Фибро-лазерът е най-бързият процес за рязане на тънки метални лис-
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ти. Процесът на рязане е
с по-високо качество в
сравнение с други методи. Постига се чиста
повърхност при рязане.
Основно предимство е, че
отразяващи материали
като алуминий, мед и месинг, се режат с лекота.
Технологията гарантира
отлично качество на
повърхността върху мека
стомана: до 8 mm с 1 kW резонатор;
до 15 mm с 2 kW резонатор; до 20
mm с 3 kW и 4 kW резонатор.
Сред останалите качества на
фиброоптичната лазерна машина е
много ниската себестойност на детайла, ниски разходи за поддръжка,
ниска стойност на консумативите.
Единствените консумативи за смяна са дюзите, керамиката и стъкла-

та за защита на лещите, а резонаторът е с живот над 100 000 часа.
„ Наградата е поредно признание
за иновативните и високотехнологични решения на фирма ERMAKSAN
след спечелените наскоро от
FIBERMAK международни отличия
GoodDesing 2013, IF’s Best Design и
Reddot“, споделиха от фирмата изложител.
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интервю

Продуктите ни са
базирани на световни
технологични иновации
Григор Йорданов,
собственик и изпълнителен директор
на Алмекс-БГ ООД,
пред сп. Инженеринг ревю
Фирма Алмекс-БГ е добре позната на българския пазар. Какви са акцентите в дейността ви
към момента – области, проекти и партньорства?
Компанията е специализирана в доставката на оборудване за пречиствателни станции, както и на дренажни помпи за строителни обекти – мостове, тунели и
други. Активно работим и с компаниите от минно-до-

бивната промишленост като Асарел-Медет и Челопеч
Майнинг. Предлагаме продукти на американската компания Xylem, чиято собственост са Flygt, Sanitaire, Wedeco,
Godwin, Leopold. За качествата на продуктите с марката Flygt е излишно да говоря. Компанията е с впечатляващ опит в разработването не само на помпи и машини, а и на технологии. Алмекс-БГ осигурява сервиз за всички продадени машини, което е от голямо значение за
високия клас продукти, които предлагаме.
За наша най-голяма радост, през тази година в България стартираха доста проекти на пречиствателни
станции, въпреки неуредиците с финансирането. Работим по множество обекти в момента – втора степен
реконструкция в пречиствателна станция Варна, Созопол, Равда, Банско, Луковит, Раковски, Поморие и други.
На практика ние сме един от основните доставчици на
оборудване за тези обекти.
Разкажете ни за някои от водещите иновации,
заложени в продуктите от портфолиото Ви.
При нашите продукти е трудно да се говори за еднаединствена иновация, защото на практика повечето
нови решения на пазара тръгват от нас. Изграждаме
помпени станции – към момента във Варна, където са
инсталирани големи машини – в конкретния обект работят помпи с 290 kW мощности, което ни прави без
конкуренция.
Като пример за иновация мога да дам самопочистващото се колело за отпадъчни води от N-серията. Тя е в
основата на концепцията за SmartRun и Flygt Experior.
Характеризира се с много високо к.п.д., както и с това,
че работното колело не се задръства. Това е изключително предимство за нашите помпи, тъй като тяхното основно приложение е в условия, където се налага
изпомпване на мръсни отпадъчни води. Помпите могат
да се надградят до Flygt Experior системата, която представлява комбинация от тази хидравлика, двигатели с
много висока ефективност и интелигентното управление SmartRun, гарантиращо значителна икономия при
изпомпването на отпадъчни води. Тази комбинация е
уникална на пазара.
Какво по Ваши впечатления е отношението на
българския пазар към иновативните технологии, повишаващи енергийната ефективност?
За щастие, в последните години българският пазар
започна да обръща все по-голямо внимание на енергийната ефективност и качеството на продуктите. Това е
факт поради повишените изисквания към пестенето на
електроенергия, заложени в новите проекти.
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Целта ни е да се превърнем
във водещ доставчик на
превключватели НН
Хелън Су, Регионален мениджър в Shihlin Electric
за Европа, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема госпожо Су, бихте ли представили предмета на дейност, историята и корпоративната
структура на Shihlin Electric?

Компанията е основана през 1955 г. и натрупа задълбочен опит в производството, развойната дейност и
контрола на качеството в областта на електрооборудването за индустрията и бита. Това й осигури водеща
позиция в производството на електрооборудване в Тайван, където Shihlin Electric означава абсолютна гаранция
за качество. В момента Shihlin Electric има производствени и развойни бази в Тайван, Виетнам и Китай и търговски офиси в Северна Америка, Австралия, Китай и Югоизточна Азия.
Вие навлизате на европейските пазари за първи
път чрез сътрудничеството си с DTS. Какво е
значението на съвместните ви дейности с
българската компания за успешното стартиране на бизнеса на Shihlin в Европа?

За всички производители, които се занимават с разпределителни уредби НН, европейският пазар представлява клиентската база, намираща се на върха на пирамидата поради стриктните изисквания за качество, технически спецификации и организация от страна на европейските клиенти, които нямат аналог в световен мащаб. Навлизането на нашите продукти на европейския
пазар е огромна чест за нас. Ето защо сме много благодарни за огромните усилия от страна на DTS в промотирането на нашите продукти.
С какви производствени мощности разполага
Shihlin в световен мащаб? Кои са ключовите продукти и решения в портфолиото на компанията
и кои от тях смятате да предлагате на европейските пазари?

Shihlin разполага с общо 18 производствени мощности в Азия от които 2 във Виетнам, 12 в Китай и 4 в
Тайван. Shihlin разполага с широка продуктова гама, като
основните продукти са класифицирани в съответствие
с нашите 4 бизнес направления, а именно: силнотокови
електрически системи от видовете: маслени разпределителни трансформатори, разпределителни трансформатори с корпус от лята смола, 161 kV SF6 GIS, разпределителни табла и др.; автоматични прекъсвачи от
видовете: въздушни ACB прекъсвачи, миниатюрни MCB
прекъсвачи, MCCB прекъсвачи в лят корпус, магнитни
контактори, ръчни моторни задвижки, аресторни защити от пренапрежения и др.; системи за автоматизация
на производството от видовете: инвертори, сервозадвижвания, интерфейси човек-машина, програмируеми
логически контролери и др.; автомобилно електрооборудване от видовете: алтернатори, стартери, горивни
помпи, задвижвания на вентилатори, контактни, DC
електродвигатели и т.н.
Основните продукти, които първоначално планираме
да представим на европейския пазар, са нашите фамилии прекъсвачи и превключватели за ниско напрежение.
Представихте официално на българския бизнес
Вашата фирма и новостите в гамата прекъсва-
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чи по време на семинара Technical Day в София.
Какви са впечатленията ви от събитието?

Много сме благодарни на DTS за поканата да участваме в този семинар, с което ни бе предоставена тази добра
възможност да представим Shihlin Electric. Благодарни сме
и на всички участници, които присъстваха на него. Освен
от ентусиазма, който видяхме по време на събитието,
бяхме много изненадани от сериозния интерес към продуктите ни. Това ни кара да се отнасяме още по-отговорно към контрола на качеството, защото знаем, че тук
има нулева толерантност дори и към малък дефект в
продуктите. Почувствахме голямото гостоприемство на
местните жители и в замяна на Вашата подкрепа ще
предложим оборудване с най-високо качество.
Как планирате да растете и да се развивате
на българския пазар и към кои сегменти сте се
насочили? Какви съвместни проекти планирате да осъществите с DTS в бъдеще?
Основната ни цел е да се превърнем в един от найголемите доставчици на превключватели за НН в района въз основа на умението ни да разработваме продукти, които могат да отговарят на изискванията на различни сектори чрез предоставяне на пълен набор от
решения и гъвкавост при удовлетворяването на клиентските изисквания.
Политика на Shihlin е да има по един представител в
страна за постигане на по-добро пазарно покритие и защита интересите на партньора си. В този смисъл планираме да изградим дългосрочно сътрудничество и силни бизнес взаимоотношения, като предлагаме на пазара
по-цялостни решения, базирани на услуги, които да допълват продажбите на продукти. Ще обърнем внимание на
цялостната маркетингова политика чрез организиране
на семинари, чрез онлайн дейности, а също и чрез оптимизиране на нашата база данни за местни интернет
търсачки. Все още е твърде рано да определим всички
проекти, които ще осъществим съвместно с DTS, но със
сигурност би трябвало да започнем да развиваме местната си организация с оглед на бъдещето.
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Гемамекс Моушън Ко.
Ко. ще дистрибутира
продуктите LinMot у нас
О

тскоро Гемамекс Моушън Ко.
има статут на дистрибутор на
продуктите LinMot у нас, съобщи за
списанието инж. Георги Генчев, президент на българската компания.
„Линейните двигатели LinMot досега не са предлагани на българския
пазар и освен това нямат аналог на
пазара на линейна техника. Linmot е
търговска марка на фирма NTI AG.
Компанията започва съществуването си през 1993 г. като развойно
звено в швейцарския концерн Sulzer
Group - водещ световен производител на машини за текстилната промишленост. Натоварени са със задачата да разработват технологии
и продукти за високоскоростни линейни задвижвания за текстилни машини. Днес NTI AG е специализирана
в производството на тръбен тип
линейни електродвигатели за всички видове индустрии. Компанията
продава продуктите си в повече от
40 страни по света в над 80 търгов-
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ски точки“, заяви инж. Генчев.
„Идеологията на продуктите LinMot е да бъдат приложими за всеки вид индустрия. Гемамекс Моушън Ко.
първоначално ще се фокусира
върху продукти, подходящи за
хранително-вкусовата и парфюмерийната индустрии, а в
последствие ще разшири
предлагането към машиностроителни фирми с универсален профил на производство.
Чрез продуктите LinMot Гемамекс Моушън Ко. ще предложи технически решения дори и за най-взискателните си клиенти. Вече няма да
бъде проблем внедряване на линеен
двигател с изцяло неръждаем корпус,
устойчив на миене със силно агресивни детергенти или внедряване
на линеен двигател в експлозивна
атмосфера. Доста главоболия ще си
спестят и разработчиците на машини със високоскоростни възли за
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завинтване на капачки, благодарение на комбинирания модел с линейно-ротационно движение. Изискванията на производителите на високоскоростни машини също ще бъдат
покрити на 100%.
Дейността на фирма Гемамекс
вече повече от 20 години е да предлага високонадеждни продукти на
водещи производители и качествено обслужване чрез висококвалифициран и опитен персонал“, допълниха от
компанията.
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Шнайдер Електрик и
Ехнатон организираха
съвместен семинар
Н

а 25 септември т.г. Шнайдер
Електрик България и Ехнатон проведоха съвместен семинар на тема "Интуитивна автоматизация на машините с новите контролери на Шнайдер Електрик". Близо 50-те
присъстващи специалисти се запознаха с гамата контролери Modicon
M221, M241, M251 и софтуера за
програмиране SoMachine. Лектори на
семинара бяха Калоян Георгиев и Иван
Ганев от Шнайдер Електрик България.
В първата част на презентацията инж. Георгиев представи функционалните характеристики на трите
нови контролера. „Мodicon M221 е
предназначен за ниско ниво на автоматизация. Той е един от най-бързите контролери в своя клас (200 ns за
инструкция), което го прави подходящ за приложения, обикновено
невъзможни в неговата категория. В
стандартния си вариант контролерът осигурява 16/24/40 входо-изхода. Всяка система може да бъде
допълнително разширена, когато се
комбинира с Modicon TM3 входно-изходни модули, специално разработени за контролери от серията
Modicon. Могат да се добавят до 14
разширителни модула. Новост в
М221 са модулите за управление на
контактори и safety модул с вградени функции за аварийно изключване,
светлинни бариери и др. Друга иновация в контролерите е програмирането без захранване. Основната конфигурация включва USB интерфейс за
програмиране и по този начин контролерите са достъпни само чрез USB
кабел от компютъра, дори когато те
са изключени и нямат допълнително
захранване. Програмирането може да
се извърши, докато контролерът е
още в кутията си. Това спестява
време и намалява разходите по веригата за доставки. Програмата на
контролера, както и данни от изпълнението й, се записват на SD
карта, което ги прави лесни за копиране и пренасяне. Контролерите
имат възможност за Bluetooth кому-
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никация с всички мобилни
устройства“, заяви инж.
Георгиев.

Modicon M241 и
М251
Освен Modicon M221 в
платформата
Next
Generation са включени
още Modicon M241 и
М251.
„За разлика от М221,
Modicon M241 има CANopen комуникация и в допълнение към връзката с
полеви устройства предоставя широк асортимент от интерфейси,
дори и в основната си конфигурация.
Те включват USB, Ethernet, два серийни интерфейса (RS232 или 485) и
интегриран уеб сървър за отдалечен
достъп и мониторинг през мобилни
устройства или обикновен браузър.
Това е единственият контролер с
пет едновременни възможности за
комуникация в своя клас. I/O терминалният блок за Modicon M241 е проектиран с 5.08 mm разстояние и
може да бъде лесно и ергономично
свързан чрез малки отвори в корпуса. Широчинно-импулсните изходи и
тези с импулсна поредица (PWM и
PTO) също са стандарт, както и няколкото високоскоростни брояча.
Могат да се добавят до 14 допълнителни модула към един контролер,
без да са необходими инструменти.
Контролерът се отличава с 128
МВ флаш памет, като програмните
данни и фърмуерът могат да се записват на SD карта, така че да бъдат
пренесени към друг оператор или да
се прехвърлят без нужда от компютър към друг контролер. Както и
М221, и M241 притежава възможността да се инсталира програмата и/
или фърмуер данни на контролерите,
дори когато те са изключени, например, когато все още са в опаковката.
Захранването става единствено чрез
USB връзката към компютъра.
М251 поддържа същата функционалност като M241, но се различава
от него с двата си Ethernet комуникационни порта. Контролерът има

вграден Ethernet hub, което позволява разделяне на мрежата на две части: към полевите устройства и към
системите на ниво управление“,
допълни инж. Георгиев.

Софтуер за програмиране
на контролерите
SoMachine
Във втората част на семинара
инж. Иван Ганев представи двете
версии на софтуера за програмиране
SoMachine. "SoMachine Basic е предназначен за програмиране на контролери от нисък клас, какъвто е М221.
Софтуерът е интуитивен, опростен,
съдържа готови конфигурации и предлага различни визуализации и възможности за самообучение. Специална
конфигурация в рамките на SoMachine
деактивира всички неподходящи функционалности и оптимизира работата на контролера. Друга много практична функция е споделеното съхранение на данни от контролера и HMI
визуализацията, което позволява незабавно изпълнение на програмата.
SoMachine Basic може да бъде изтеглен безплатно от уебсайта на
Schneider Electric. Програмите, създадени с него, са IEC 61131-3 съвместими и могат да бъдат използвани и в
пълната версия на SoMachine. Възможен е и пренос на приложенията между различните типове Modicon контролери“, допълниха от Шнайдер Електрик.
Инж. Ганев представи още софтуера за програмиране на Modicon
M241 и М251 – SoMachine Central и
направи нагледна демонстрация на
работата с него.
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DTS проведе семинар в
сътрудничество
сътрудничество със
със Socomec и Shihlin
Н

а 24 септември т. г. DTS - "Цифрови Преносни Системи" проведе
своя традиционен семинар "Ден на
техниката" в хотел "Холидей Ин",
София. В събитието участваха лектори от Socomec (Франция) и Shihlin
(Тайван), на които DTS е официален
представител и сервизен център у
нас.
По време на първия семинарен
модул г-н Алеш Йенко, регионален
мениджър на Socomec за ECE, представи новата структурна организация на Socomec. Акцент в програмата на семинара бе новата система за измерване и наблюдение на
електрическата енергия DIRIS
Digiware, патентована от Socomec.
Революционната концепцията бе демонстрирана за първи път в България пред над 100 участници в събитието от Джереми Вогт, продуктов мениджър на Socomec PCS EE,
който представи и новите модели

за автоматично
превключване на
резерва от фамилията ATYS на
Socomec. Винко
Божич, мениджър
бизнес развитие
на Socomec CP
разясни възможностите на модулните UPS системи MODULYS
GP, базирани на
високоефективната технология
Green Power на Socomec.
Участниците се запознаха и с новите многофункционални измерители DIRIS B & DIRIS G на Socomec, както и новия конфигурационен софтуер за многофункционалните измерители на електрически величини DIRIS
и на измерителите за електропотребление COUNTIS.
В следващата част на семинара

г-жа Хелън Су, регионален мениджър
на Shihlin Electric за Европа, презентира дейносттa на тайванския производител, а г-н Оуен Хсу, който е продуктов мениджър на Shihlin Electric,
представи автоматични прекъсвачи
- въздушни ACB, в лят корпус MCB,
модулни MCCB, контактори, дефектнотокови и моторни защити на
фирмата.

ГБИТК организира общ български щанд
на панаира Z Subcontracting Fair 2015
Г

ермано-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), като
официално представителство на
Лайпцигски панаир за България, организира общ български щанд на международния панаир за поддоставчици
на части, компоненти, модули и технологии Z Subcontracting Fair от 24
до 27 февруари 2015 г. в Лайпциг,
Германия, съобщиха от Камарата.
"В началото на 2015 г. с паралелно
протичащите машиностроителен
панаир INTEC и панаира за поддоставчици Z, Лайпциг за пореден път ще се
превърне в център за металообработващата, автомобилната промишленост, изграждането на съоръжения, производство на инструментална екипировка и електрониката в
Европа. Панаирът за поддоставчици
Z е със силно международно участие.
Фирми от България редовно
присъстват в Лайпциг и използват
специализираните панаири за представяне на своето портфолио и за
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трансграничен обмен. Изложителите на Z осигуряват представителна част от заготовки, части
и компоненти, сложни композитни изкуствени влакна и мехатронни системи, както и технологии
и услуги за разработването и производството на компоненти за
изброените по-горе браншове.
Със своята ориентация Z е идеалното допълнение на паралелно
протичащия машиностроителен панаир INTEC. На фокус тук са инструментални машини, специални машини,
инструменти, инструментална екипировка, както и устройства, модули, машинни елементи и лазерни системи за обработка на материали.
Самите изложители на INTEC са потенциални клиенти на фирмите, представящи се на изложението Z", заявиха от ГБИТК.
Лайпцигският панаир предоставя
преференциални цени за българските
изложители на общия щанд, както и
допълнителни възможности за без-

платно участие в бизнес срещи и
форум на изложителите. В рамките
на "Форум на изложителите" на изложителите се предоставя безплатно
възможността да презентират своята фирма, продукти и услуги на английски или немски език. По време на
"Бизнес срещите" се предоставя
възможност за безплатно участие на
изложителите в традиционно организирания от индустриално-търговската камара в Лайпциг и Enterprise
Europe Network Sachsen международен
кооперационен форум и двустранни
срещи Business-Meetings: CONTACT.
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HERMETIC-Pumpen и Икома
организираха съвместен семинар
Н

а 25 септември т.г. се проведе
организираният от HERMETICPumpen и Икома семинар на тема
"Иновативни решения при изпомпване на агресивни и абразивно-агресивни течности в технологични процеси". Събитието се състоя в бутиковия хотел Ястребец в к.к. Боровец.
Семинарът бе открит от г-жа Велкова, управител на ХЕРМЕТИК
Пумпен ТП, която представи накратко историята и дейността на представителството у нас. "Търговското представителство на HERMETICPumpen GmbH в България бе регистрирано през 1990 г. с предмет на
дейност пласмент на специални индустриални помпи, производство на
германските компании HERMETICPumpen GmbH, Arthur Habermann,
Munsch Chemie-Pumpen, Wepuko
Pahnke и Weller Pumpen. Благодарение на богата гама от специални
индустриални помпи покриваме голямо разнообразие от браншове и приложения", заяви г-жа Велкова.
В първата част на лекционната
програма г-жа Велкова запозна участниците с гамата шламови помпи
за абразивни и абразивно-корозивни
пулпи на германската компания Arthur
Habermann. Акценти в представянето бяха помпите HPK, облицовани с
еластомерен материал Hawiflex®, за
абразивни пулпи със силно корозивно
действие; метални шламови помпи
NPK за корозивни флуиди с висока
абразивност; метални помпи KB/

28

KBK/KBPL за силно абразивни
суспензии; специални конструкции вертикални помпи, флотационни пенни помпи със
собствен зумпф и други.
Обект на втората презентация бяха химическите неметални центробежни помпи за
агресивни флуиди на MUNSCH
Chemie-Pumpen - един от водещите в света производители
на еластомерни помпи за изпомпване на корозивни, абразивни, химически активни течности и флуидни смеси. „Помпите намират приложение
както в стоманодобивната и химическата индустрия, така и в технологиите за опазване на околната среда. За тази цел MUNSCH разработва
специфични системи, например с
механично уплътнение на вала или с
магнитни съединители, в това число за изпомпване на замърсени с
твърди вещества и химикали медии,
както и за отвеждане на технологични води в сероочистката и очистката на промишлени отпадни газове.
За оптимизирането на хидравличния
дизайн на центробежните помпи се
използват програми за цифрово моделиране на потока CFD (Computational Fluid Dynamics), резултатите
от което се прилагат директно в
производството“, заяви лекторът
Кристиян Щайнбрехер.
Присъстващите специалисти
имаха възможност да се запознаят и
с портфолиото помпи и помпени
системи на фирма FLUX, представ-

лявана у нас от фирма Икома. Представени бяха варелни помпи, центробежни помпи с потопена хидравлика, мембранни помпи, задвижвани със
сгъстен въздух, разходомери за течности с висок вискозитет или химически агресивни течности.
В последната част на лекционната програма г-н Дитер Лау, директор направление „Рафинерийни приложения“ в HERMETIC-Pumpen Германия, представи херметичните помпени агрегати за нефтени рафинерии и химически производства на
HERMETIC-Pumpen. Участниците се
запознаха с преимуществата на
двойно-херметичните помпени агрегати в сравнение с конвенционалните помпи с механично уплътнение и
помпите с магнитен съединител,
както и с редица примери за приложения на помпите HERMETIC в
свръхтежки работни условия в рафинерии в Русия, Катар, Франция,САЩ, Китай. Интресно приложение
представлява третирането на нефтоносен пясък в Канада с помпи
HERMETIC.
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ХИДАК представи решения в областта
на филтрацията на отпадни води
В началото на октомври т. г.
ХИДАК организира презентация в
хотел „Арена ди Сердика“, София на
тема: „Най-нови решения в областта на филтрацията на битови и
промишлени отпадни води“, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Гост-лектор бе инж. Фридрих
Вилхелм, продуктов мениджър с
дългогодишен професионален опит в
завода производител HYDAC Processtechnology, Германия.
„Пред подбрана аудитория от
технолози, проектанти и инженерхимици бяха представени продуктови решения за третиране на води и
нисковискозни течности. Застъпени
бяха основните браншове на приложение: металургия, енергетика,
въгледобив, химическа и хартиена
индустрия, машиностроене, пречиствателни станции и други“, разказаха от компанията.
„Актуалната производствена
гама включва филтри с дебит до
10 000 m3/h и финост на филтрация от 1 до 3000 µm, като преобла-
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даващата част от тях се самопочистват на автоматичен принцип.
Възможни са хибридни методи на
филтрация, включващи циклонни
филтри и класически филтри за механично очистване. Предлагат се
също системни решения в зависимост от конкретното задание на
клиента.
Екипът на HYDAC запозна аудиторията и със самоочистващи се филтри за мазилни масла на големи електродвигатели, чрез които се гарантира непрекъсваемост на процеса
на филтрация. Споменати бяха и
филтри за горива с финост на филтрация от 1 до 10 µm и филтри за
газове с финост на филтрация от
0,1 до 25 µm, които работят при
температурен диапазон от -35 °C
до 225 °C. Все по-голяма популярност набира приложението на
HYDAC филтри за пречистване на
водород, използван за задвижване на
автомобили“, информираха организаторите. В края на презентацията
бяха представени някои референции

на HYDAC Processtechnology от чужбина и България.
„Изборът на подходящ филтър за
конкретна област на приложение е
процес на активно взаимодействие
между клиент и доставчик, и следователно една от предпоставките за
крайния успех на всеки инвестиционен
проект“, сподели инж. Красимир Методиев, управител на ХИДАК. „Първата стъпка от този процес е осигуряването на информация, която е нашият приоритет в подготовката на
всяка презентация“, допълни той.
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Над 70 специалисти посетиха
семинара на Wuerth Elektronik в София
Wuerth Elektronik eiSos България,
съвместно с Изпитвателна лаборатория „Електромагнитна съвместимост“ към БИМ, организираха безплатен технически семинар, посветен
на технологиите за изпитване на
електромагнитна съвместимост
(EMC). Събитието се проведе на 15
октомври в Бест Уестърн Хотел
Експо, София. В събитието участваха около 70 развойни инженери, разработчици на електронни устройства и специалисти от 40 водещи
български фирми в сферата на електронните технологии.
Водещи на семинара бяха доц. Николай Пантелеев, ръководител в Изпитвателна лаборатория „Електромагнитна съвместимост“ към БИМ
и инж. Лоранд Фоелкел, приложен инженер и продуктов мениджър във
Wuerth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG.
„Електромагнитната съвместимост е едно от важните изисквания,
на които да отговарят всички електронни устройства, определено в
директиви не само на Европейския
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съюз, но и на страни като САЩ, Канада, Япония и др. Минаването на лабораторни изпитания и сертифицирането на електронните устройства е доказателство за нормалното им функциониране от страна на
изискванията за електромагнитната съвместимост. Всички електронни устройства трябва да са устойчиви спрямо влиянията на електромагнитни смущения, които могат да
са както излъчени от тях, така и от
околни електронни апаратури.
Същевременно собствените излъчвания на електромагнитни смущения
също трябва да са в допустими граници, за да не се влияе отрицателно
на околните електронни устройства“, обясни инж. Димитър Василев,
представител на Wuerth Elektronik
eiSos в България.
Проведеният семинар разгледа
основни теми като: „Специфични
термини, измервания и методи за измерване“, „Изисквания и нови Европейски директиви в областта на
EMC“, „Източници на смущения, ди-

октомври 2014

зайн на филтри и препоръки за проектиране на платки“, „Wireless Power
Charging“, „Energy Harvesting“.
По време на събитието бяха направени демонстрации на живо със
спектрален анализатор и развойни
инструменти. Семинарът завърши с
посещение за желаещите на Изпитвателната лаборатория „Електромагнитна съвместимост“ към БИМ.
„Wuerth Elektronik eiSos GmbH &
Co.KG ще продължи дейността си в
България с подобни събития и през
следващата 2015 г.“, заявиха от компанията.
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Полимета C и Г-99
Г-99 проведоха
Дни на отворените врати
в Пловдив
О

т 1 до 3 октомври т. г. Полимета C и Г-99 организираха Дни на отворените врати в базата на Г-99 в
Пловдив. Двете компании представиха своите комплексни решения за разкрояване и огъване на листов материал. Сред изложените машини бяха решения на DURMA за
лазерно рязане, 3D плазмено рязане, тандем абкант, CNC
хидравлична гилотина, профилоогъваща машина, CNC 4валова огъваща машина и др.
„ Посетителите бяха както крайни клиенти на Г-99,
така и наши клиенти, дошли да видят най-новите решения за листообработка на DURMA“, сподели за сп. Инже-

неринг ревю г-н Георги Белчев, управител на фирма
Полимета C. „Специалисти на Полимета С и Г-99 бяха на
разположение за консултации и въпроси. Посетителите
можеха да видят и практическа демонстрация на подготовка на програма за рязане, настройка на машината и
т.н.“, допълни той.
Паралелно фирми доставчици проведоха семинари на
тема „CAD/CAM решения при машините за разкрояване
на листов материал“. Гостите имаха възможност да
видят практическа демонстрационна подготовка на програма, настройване на параметри и рязане на детайли
на 4 и 6 kW фибролазер.

Стратегическо партньорство с Г-99
Що се отнася до избора на фирма Г-99 като домакин
на Дните на отворените врати, г-н Белчев заяви: "Г-99
е стратегически и много важен партньор на Полимета
C, тъй в тази фирма са инсталирани доста наши машини, сред които: машина за лазерно DURMA HD-F 6020 /4
kW, 6х2 m и фибролазер 4 kW; машина за лазерно DURMA
HD-F 6020 /6 kW 6х2 m и фибролазер 6 kW; машина за 3D
плазмено рязане DURMA PL3060 6х3 m с пробивна глава;
CNC тандем абкант DURMA AD-S 7 m x 640 t; CNC aбкант
DURMA AD-R 30120;CNC хидравлична гилотина DURMA
SNT 3000x13 mm; пресножица DURMA IW 110; профилоогъваща машина DURMA PBH 100; CNC 4-валова огъваща
машина DURMA HRB4 2006.
Както стана ясно, основното оборудване на Г-99 е
доставено от DURMA – лидер на българския пазар за листообработващи машини, чийто представител у нас е
фирма Полимета C. През тази година инсталирахме в
Г-99 първия 6 kW фибролазер в Европа, както и машина
за плазмено рязане с 3D плазмена горелка, пробивна глава с големи възможности и приспособление за рязане на
тръби, производство на DURMA“.

Предстоящи събития
Георги Белчев сподели, че още в началото на месец
декември - на 4 и 5, компанията е планирала провеждането на дни на отворени врати на DMG MORI в партньорската фирма ТЕДА в Казанлък. Там ще покажем хоризонтален обработващ център MORI SEIKI NHX 4000; CNC
струг MORI SEIKI NLX 2500.
DMG MORI e най-големият световен производител на
металообработващи машини и един от нашите основни доставчици“, разказват от компанията.
„ През пролетта на 2015 г. планираме да направим и
отворени врати във фирмата ни в София, където в разширения ни шоурум на площ от 2500 м2 ще покажем над
100 модела модерни металообработващи машини“, допълват от Полимета C.
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ASM Assembly Systems бе
домакин на семинар в София
Н

а 16 и 17 септември т.г. ASM
Assembly Systems организира семинар, посветен на решенията на
SIPLACE, DEK и LPKF. Събитието се
състоя в столичния хотел Метрополитън в присъствието на над 40
български и чуждестранни специалисти от областта на електрониката. Семинарът бе открит от инж.
Кирил Генчев, търговски директор
на ASM Assembly Systems за България, и Свен Бухолц, ръководител на
Siplace Cluster за Централна и Източна Европа в ASM Assembly Systems,
които приветстваха присъстващите специалисти и представиха накратко новостите в развитието на
фирмата.

SIPLACE разработиха процес за съгласуване на разположението на светодиодни чипове на базата на техния
оптичен център. Със SIPLACE LEDцентрирането светодиодните компоненти за автомобилните фарове
с интелигентно разпределение на
светлината и други системи, изискващи прецизно подравняване на оптичните оси, за първи път могат да
се произвеждат надеждно на SMT
линии. Процедурата открива несъответствия между физическите и оптични центрове на чиповете и ги
коригира в процеса на поставяне.
Благодарение на перфектното взаимодействие между системата за
визуализация, SIPLACE Pro software и
опционалния подаващ лепило модул,

В първата презентация, озаглавена „Намаляване на разходите за притежание“, Вернер Неси от SIPLACE
представи концепции за поддръжка
на оборудването и пакета Capability
Transfer. „Модулният пакет съдържа
дългогодишния опит на компанията
в областта на поддръжката на монтажните автомати и дава възможност на потребителите да извършват самостоятелно всички сервизни дейности в рамките на производствения цикъл. Това намалява значително разходите за притежание и
прекъсванията в производството“,
заяви г-н Неси.
В следващата презентация Норбeрт Хейлман представи технологията на SIPLACE LED-центриране подравняване на LED чипове по тяхната оптична ос. „Инженери от

SIPLACE LED-центрирането може да
разположи и подравни LED чипове по
техния оптичен център с точност
±38 µm“, поясни г-н Хейлман.
Участниците в семинара се запознаха и с различни софтуерни решения на SIPLACE. Инж. Кирил Генчев
представи програмата Material
Management, която следи материалните потоци и във всеки един момент може да даде информация за
конкретен заприходен компонент,
неговото количество и локация в
склада. Инж. Генчев представи и новия софтуер SIPLACE SiCluster Multiline, който надгражда SIPLACE SiCluster Professional и съобразява не само
какво, но и на каква машина да се
произведе. "SiCluster Professional групира отделните продукти в оптимизирани клъстери, използващи общ
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набор от компоненти и по този начин вместо много отделни групи
зареждате малки продуктови групи,
чийто състав е изчислен автоматично. По този начин се балансира и
оптимизира производството и се
намалява времето за престой", допълни лекторът.
Във втората част на семинарната програма Андреас Шнайдер,
търговски директор на направление
Laser Cutting в LPKF, представи последните иновации в лазерното рязане и употребата им в електронното производство. Лекторът акцентира върху възможните приложения
на технологията в SMD стенсилите
и при рязането и обработката на
миниатюрни детайли от неръждаема стомана, никелови сплави, специални метали и керамика. Като нов
продукт бе посочен стенсил лазерът
G 6080 на LPKF, който пробива до 30
хил. отвора в час. Г-н Шнайдер обърна
специално внимание и на лазерните
технологии за депанелизация при
производството на печатни платки
и направи сравнение между скоростите на депанелизация по различни
технологии - СО2 лазер, механичен и
термичен удар, контурно рязане и др.
В последната презентация присъстващите се запознаха с иновациите в технологиите за отпечатване на солдер маски и маркировки др.
върху печатни платки. Дан Джорджеску от DEK представи накратко
обуславящите ги тенденции в електронното производство, сред които
новата вълна на миниатюризация на
детайлите; концепцията за разполагане на 03015 корпуси; процесната
интеграция и други свързани с
Industry 4.0 модели. Той сподели, че
производителите трябва да се подготвят за пасивни компоненти със
стъпки и размери от порядъка на
0,20 мм през 2020 г. В края на своята презентация г-н Джорджеску представи и част от новостите в оборудването за асемблиране на DEK,
сред които Horizon 8, Horizon 03ix,
Horizon 01ix, Horizon Galaxy.
През втория ден от семинара участниците имаха възможност да посетят производствената база на
фирма Фонотроника в София.

октомври 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

бизнес

Устойчиво развитие на
минерално-суровинния
минерално-суровинния сектор
Материалът представя позицията на инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара, по повод устойчивото развитие на компаниите в бранша. В
статията е включен обзор на дейността на едно от двете сертифицирани по доброволния
стандарт за устойчиво развитие дружества – Дънди Прешъс Металс Челопеч, както и
информация за провелия се Европейски минен бизнес форум през м. септември в Пловдив.

Дойде моментът
предприятията да
тръгнат по пътя на
устойчивото развитие
инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на
Българската минно-геоложка камара,
пред сп. Инженеринг ревю
Бихте ли представили историята и структурата на Българската минно-геоложка камара?
Кои са основните дейности,
които организацията осъществява?

Българската минно-геоложка камара (БМГК) е организация, която съществува вече 23 години. Още със
създаването си през 1991 г. тя издържа първото си голямо изпитание,
когато по молба на правителството и след тежки преговори с миньорските федерации подписва първия
след промените в България Отраслов
колективен трудов договор. Благодарение на тази историческа стъпка
бяха прекратени миньорските стачки, които бяха парализирали страната. Тогава започна преструктурирането на минната промишленост в
съответствие с новите реалности.
Към момента Камарата обединява 112 дружества от 8 подбранша
на минерално-суровинния отрасъл.
Тези компании формират близо 90%
от отрасловата продукция в страната, което осигурява много висока
представителност на организацията за бранша. Смело мога да твърдя,
че през годините Камарата се наложи като една от най-активните
браншови структури в страната.
Разкажете повече за доброволния стандарт за устойчиво развитие. Какви са целите и функциите му и какви резултати от
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прилагането му очаквате?

Идеята за създаването на този
стандарт се роди още през 2010 г.
по време на Международната конференция за устойчиво развитие на
бранша, която БМГК организира заедно с МИЕ и Европейската асоциация на минните индустрии. Стартирахме работата по проекта със
сформирането работна група с представители на бранша, академичните
среди и НПО. Консултантска фирма,
специализирана в областта на устойчивото развитие, изготви текстовете, критериите и механизмите на функциониране на стандарта.
Държа да отбележа, че той е изцяло
доброволен - държавата и местните
власти нямат пряка роля в неговото
разработване и прилагане.
Целта на стандарта е да повиши
конкурентоспособността на дружествата в дългосрочен план. Той определя количествени и качествени
характеристики, на които трябва да
отговаря едно добивно дружество и
се основава на кодекс, покриващ
общи ангажименти по 10 аспекта на
устойчивото развитие. Това включва повишаване на ефективността на
добива и преработката и разкриването на нови запаси и находища, както и инвестиции в най-добрите налични техники и продукти. Специално внимание се обръща на осигуряването на здравето и безопасността
на работниците, повишаването на
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стандарта им на живот и на инвестициите в местните общности.
Компаниите, приели да спазват
стандарта, се ангажират също да са
максимално прозрачни, да управляват
въздействието си върху околната
среда и да минимизират замърсяването и отпадъците, както и да опазват биологичното разнообразие. Акцент се поставя и върху повишаване
на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии.
Критериите за оценка могат лесно да се използват като ръководство, тъй като дават много ясна
насока на дружествата по какъв начин трябва да се развиват и в какво
да инвестират, за да постигнат повисока енергийна и ресурсна ефективност, да укрепят репутацията
си и т.н. Това е модерна управленска
практика, която редица компании
реално прилагат. Въвеждането на
стандарта ще им даде ясна цел и
възможност за сравнение. Освен
това ще даде възможност на широк
кръг заинтересовани страни да получат адекватна информация за напредъка на дружествата по отношение устойчивото развитие, което
определено липсва.
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бизнес
Горди сме, че вече две от големите дружества в бранша - „Асарел-Медет“ и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ преминаха процедурата и първите оценки бяха докладвани по време
на Европейския минен бизнес форум
през септември в Пловдив. Надяваме се, че и други компании от сектора ще се присъединят към прилагането му. Работим активно за това
сред нашите членове, защото смятаме, че отдавна е дошъл моментът
те да надскочат законовите изисквания и да тръгнат по пътя на устойчиво развитие.
Какви съвременни технологии
се внедряват в минния добив у
нас?

За да бъдат конкурентни и да се
развиват, компаниите от сектора
трябва да прилагат нови идеи и концепции, да инвестират в иновативни проекти. В отрасъла се въвеждат
съвременни дистанционно контролирани дейности, нови техники за наблюдение, които включват използването на спътникови технологии,
автоматизация в рудниците и много други иновации, които правят още
по-конкурентоспособен и устойчив
добива на минерални суровини.
Трудно е да се изброят всички
иновативни решения, които са внедрени в българските компании, но
мога да дадем няколко примера, които са на световно ниво. Първият е
на „Асарел-Медет“ - внедряването
на инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед, която е
най-модерната в Европа и първа в
България. От водите, които минават през отпадъчните скали, складирани в насипищата, чрез тази
технология се получава метал с чистота 99,9%.
Друг пример е внедрената за
първи път в света цялостна система за управление на минни дейности,
която е съвместна разработка на
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и
„Сиско“. Чрез нея се осигурява информация в реално време за местоположението на хората и оборудването
в рудника, състоянието на вентилацията и водоотлива. Така се постига най-висока степен на безопасност
на подземните минни дейности. Още
един пример е „Каолин“, която е
първата компания в света, използваща стексайзери за преработване на
кварц-каолинови пясъци. Иновацията
подобрява процеса на разделяне на индустриалните минерали и води до
намаляване на технологичните отпадъци, увеличаване на производителността и реализиране на нови
марки кварцови пясъци. Наскоро дру-

36

го дружество от бранша - "ЕлацитеМед" реализира един от най-значимите екологични проекти за управление
на руднични води в България – изграждане на пречиствателна станция за
отпадъчни води от рудник Елаците.
Това е първото съоръжение у нас и в
Европа, което функционира по иновативна технология на японската ком-

пания Мицубиши.
Налице са сериозни инвестиции в
проекти и нововъведения във всички
аспекти на минната дейност. Това е
сериозна предпоставка българската
минерално-суровинна индустрия да
продължи да се развива устойчиво и
в съответствие с най-добрите световни практики.

Дънди Прешъс Металс
непрекъснато
инвестира в
екологосъобразни
технологии
"За Дънди Прешъс Металс и за
дружествата в България, Армения и
Намибия устойчивото развитие е
един от основните стълбове във
функционирането на компанията.
Мотото на Дънди Прешъс Металс –
"Успяваме, защото ни е грижа", е водещият принцип, който ръководи
поведението на служителите в компанията и надгражда нашата мисия
и визия.
В рамките на десетте години, в
които разработва находище "Челопеч", Дънди Прешъс Металс успя да
постигне значим напредък и може да
посочи редица примери в изпълнение
на водещия си принцип. С грижа към
околната среда дружеството инвестира средства и за първи път в
шестдесетгодишната история на
рудник "Челопеч" рекултивира над
100 дка нарушени от минала минна
дейност терени", заявяват от дружеството.
„ Изпълнението на задълбочени
програми за

мониторинг на
компонентите на
околната среда
въздух, води, почви, биоразнообразие,
климат наложиха технологични подобрения и нововъведения:
l инвестициите в повишаване квалификацията и компетентността на
служителите; закупуването и управлението на ново, съвременно оборудване и средства за лична и колективна защита доведоха до по-безопасно
производство;
l изграждането на подземен троша-

чен комплекс и система за транспорт на руда елиминира шума на
повърхността и значително намали
запрашеността; модерното трошачно съоръжение допринесе за намаляване на емисиите на CO2 и на
въглеродния отпечатък;
l рециклирането на използваните в
производството води доведе до намаляване на употребата на свежа
вода;
l подобренията в управлението на
технологични води доведоха до спиране заустването на води в околната среда;
l модернизацията на съоръжението
за управление на минни отпадъци
доведе до повишаване степента на
сигурност и защита;
l изграждането на инсталация за
пастово запълнение доведе до намаляване на минните отпадъци, съхранявани на повърхността, постигане
на стабилност на скалния масив и
опазване на земните недра;
l автоматизирането на процесите
в производството доведе до по-висока ефективност и безопасност
при работа;
l интегрирането на процесите в
производството и поддръжката в wifi среда направи качествен скок в начина на работа и привлече вниманието на световните минни компании;
l изграждането на технологична схема за производство на пиритен концентрат доведе до по-добро оползотворяване на суровините и намаляване на минните отпадъци;
l изграждането на система от флотационни машини от най-ново поко-

октомври 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

бизнес
Състоя се третото издание на Европейския
минен бизнес форум
На 29 и 30 септември т. г. в Пловдив се проведе третото издание
на Европейския минен бизнес форум. Събитието, организирано от Българската минно-геоложка камара съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии (Евромин), бе фокусирано върху актуални въпроси и иновативни практики за устойчиво развитие на бранша. В него се включиха повече от
200 представители на бизнеса, концесионери, отговорните за бранша
български и европейски институции, академични, научни и неправителствени организации от редица европейски страни.
Форумът беше открит от д-р Корина Хебестрайт, директор на
Eвромин, и проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК.
„Европейските минерални суровини се добиват и обработват при високи стандарти за устойчивост и безопасност“, заяви д-р Хебестрайт.
Като част от програмата беше проведена и кръгла маса на тема „Важността на суровините за Европа. Интегриран подход за оценка на приоритетните област при определяне на предназначението на земите“.
ление – стъпков флотационен реактор, превърна обогатителната фабрика в единствената по рода си в
света с подобна инсталация.
Въвеждането на технологичните
новости в производството се постигна благодарение мотивацията
на работещите и усилията на българските компании, които конструираха, произведоха и доставиха оборудването, едновременно с това, придобивайки специфично ноу-хау и опит.
Тези технологични новости, инициативи и проекти донесоха инвестиции в българската икономика и осигуряват достоен живот и бъдеще.
Инвестициите в общността, на
стойност над 13 млн. лева за период
от 10 години, които Дънди Прешъс
Металс направи под формата на
дарения към общини, културни, образователни и спортни организации,
съдействат за развитието на капацитет и възможности за привличане на нови бизнеси в региона“, разказват те.
От компанията са категорични, че
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осигуряването на
устойчиво развитие
включва освен образовани и можещи
хора, и възможности за развитие на
бизнес извън конкретната производствена дейност на дружеството. В
тази връзка дружеството предприе
стъпки за привличане на по-голям
брой партньори в разговор за бъдещето на региона. Подготвяното в
момента социално-икономическо проучване ще отговори на въпросите
кои сектори на местната икономика функционират добре и къде има
възможности за подкрепа и допълнителни инвестиции в развитие.
Съвместно със седемте общини в
регион Средногорие и местния бизнес Дънди Прешъс Металс Челопеч
обмисля създаването на дългосрочна
стратегия за развитие с хоризонт
2030 г.
„ Неотменна част от нашата
отговорност е проучването на находището и увеличаване на запасите от руда, така че да се удължи и
срокът на експлоатация на находище-
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то. Това е свързано както с нови
инвестиции в проучвателни дейности, така и в търсене на нови съвременни технологии за добив и преработка на рудата.
Търсене на взаимно полезни начини да се запазят и продължат дейности, които могат да се развиват и
след приключване на дейността на
дружеството, е в центъра на План
за закриване и рекултивация, който
Дънди Прешъс Металс Челопеч разработва в диалог със служителите
си и местните общности. Всички
нововъведения, които дружеството
прави по отношение на процесите в
производството и спомагателните
звена, отговарят на съвременните
високи изисквания за екологосъобразност.
Дънди Прешъс Металс Челопеч в
своята дейност неизменно се стреми към постигане на баланс между
необходимостта на бизнеса да функционира и да се развива, и интересите на заинтересованите страни.
В центъра на всичко това обаче на
първо място са здравето и безопасността на хората, и осигуряването
на приятна околна среда. Грижата
за тяхното осигуряване е водещ
принцип и приоритет за нас“, заявяват от Дънди Прешъс Металс Челопеч.
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във фокус

Винопроизводство
в България
В два поредни броя списанието на българската индустрия - Инженеринг ревю, посвещава популярната си
рубрика Във фокус на винопроизводството у нас. Настоящият преглед включва представяния на някои от
най-големите производители в България, подредени по азбучен ред. В тях те разказват за своите основни
приоритети, последните технологични новости и плановете за модернизация. В следващия брой по традиция ще бъде дадена думата на доставчиците на продукти и решения за производството на вино в България.

Шато Бургозоне разполага с
високотехнологично оборудване от
световни производители
Шато Бургозоне е сред малкото изби в България, разположени непосредствено сред собствените си лозя.
Намира се на самия бряг на р. Дунав. Разположена в околностите на гр. Оряхово върху льосова почва с географски координати, подобни на Тоскана, Кот дьо Рон и Бордо,
тя има идеални условия за винарство като именитите
европейски лозарски райони, заявяват от компанията.
През 2010 г. тук е пуснат в действие най-съвременен
винарски комплекс. „В подземията за съзряване на вината се намира оригинална енотека, в която по предварителна заявка се правят дегустации на вина. Предстои
пускане в експлоатация на вече изградения в ансамбъла
на избата хотелски комплекс с винен СПА център и
възможности за винен туризъм.
Както се подразбира от името, избата е тип шато,
т.е. тя е разположена на територията на самите лозя.
Това, от гледна точка на винопроизводството, е безспорно преимущество, тъй като своевременното преработване на гроздето, веднага след неговото обиране
на практика не позволява каквото и да е изменение на
неговите характеристики и състав. Самата сграда,
която е оригинално архитектурно съчетание на изба и
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Източник: Шато Бургозоне

бутиков хотел, е проектирана и построена на стръмния
южен склон над р. Дунав, като избените помещения за
съхранение на виното при оптимална температура са
ситуирани на два етажа под земята. Важна особеност е,
че Шато Бургозоне приема и преработва грозде само от
собствените си лозови насаждения, което е най-добрата гаранция за произход и високо качество на суровината“, разказват те.

Капацитетът на избата е 650 000 кг
грозде годишно
„Процесът на преработка на гроздето се осъществя-
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не – с коркова, синтетична тапа или винтова капачка,
PVC, полиламинатни или калаени капсули, поставяне на
един, два или три различни етикета върху бутилката и
т.н.“, заявяват в заключение от Шато Бургозоне.

Домейн Бойар работи по найсъвременни винарски технологии
Домейн Бойар е първата частна винарска компания,
регистрирана през 1991 г. едновременно в София и Лондон. Основни пазари на компанията са Великобритания,
Бенелюкс, Русия, Канада, САЩ и скандинавските страни.
Източник: Шато Бургозоне

ва от съвременни машини и апарати, произведени от
най-добрите в бранша италиански, френски, немски и
български фирми. Сред тях се нареждат гроздомелачки,
различни видове транспортьори и помпи, топлообменник тип „тръба в тръба“, чрез който се понижава температурата на гроздето, преди да се наруши неговата
механична цялост. Последното е от особена важност за
белите сортове грозде, като само по този начин може
да се запазят максимално свежестта и плодовостта на
гроздовата мъст. Освен това на разположение имаме и
голяма петтонна пневматична преса с автоматично
регулиране режима на работа. Този тип преси оказват
най-щадящо влияние върху гроздовите зърна, като така
се добива перфектно качество при подходящ рандеман.
Ферментацията в избата ни протича в нови съдове от
неръждаема стомана, позволяващи различни начини на
провеждане и контролиране на процесите в зависимост
от поставените технологически задачи. Червената гроздова каша може да ферментира по различни начини, например по класическия метод на обливане или с механично потапяне на шапката на ферментатора, което ни
дава възможност за вариативност и получаване на вина
с разнородни органолептични характеристики“, описват
процесите в избата нейни представители. Постоянният контрол на температурата на ферментационния
процес се осъществява от

високотехнологична хладилна централа
която автоматично поддържа желаната и предварително зададената от технолозите температура за всеки
един ферментатор поотделно. Обработките и стабилизирането на вината се провеждат с помощта на найсъвременни съоръжения. От тях може да се отличат: наслояващ кизелгуров филтър, шихтов филтър, ротационен
вакуум-филтър, предназначен специално за филтриране на
гъсти суспензии. Освен това налични са мембранен филтър
за стерилна филтрация на готовите вина и ултраохладител, който се използва за постигане на физична стабилност на продукта по най-съвременни методи. „Отлежаването на вината става в различни по обем съдове от 2
до 15 т и в дъбови бъчви, което позволява производството на най-висококачествени бутикови вина. За бутилиране се използва линия за студено, стерилно пълнене, осигуряваща абсолютна асептичност на процеса, чиято производителност е 1600 бутилки в час. Допълнителната й
връзка с източник на инертен газ, изключва напълно опасността от окисление на виното по време на неговото
автоматично разливане в бутилки.
Бутилиращата ни линия дава възможност за голяма
вариативност относно видовете опаковки, а именно:
обем на бутилките от 0,185 до 1,5 л, начин на затваря-
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Източник: Домейн Бойар

През 1998 г. е одобрен проектът за построяването
на модерна винарска изба в Сливен. Тя е разположена в
покрайнините на града в близост до природната забележителност Сините камъни, откъдето носи и името си.
Реализирана е с инвестиция от около 30 млн. лева и
работи по най-съвременните винарски технологии. Цялото оборудване е от неръждаема стомана, като освен
това винарната притежава и обширна изба с над 2000
френски, американски и български дъбови бъчви. „Ключовите характеристики на „Сините скали“ са съвременно
обзавеждане, прецизен контрол на температурата, висок хигиенен стандарт и високообразован персонал.
Дизайнът и оборудването на винарната са специално
подбрани, за да се прилагат както класически, така и
съвременни методи на винопроизводство. В Сините скали широкото прилагане на

системи за охлаждане в процеса на
винообработка и съхранение
осигурява предимство по отношение на качествения
контрол. Интегрирането на разнообразни компоненти
от технологичното оборудване ни позволява да прилагаме най-разнообразни винарски практики. В Сините скали
продължаваме да инвестираме както в технологии, така
и в обучението на хората.
Изба Кортен е разположена в лозаро-винарския район
Тракийска низина. Известна е с прилаганите методи на
микровинификация и с емблематичните си червени вина.
В Кортен разполагаме с отлична система за охлаждане
на мъст и вино, която позволява да прилагаме съвременни винарски практики. Кортен разполага с 2300 американски и френски бъчви – задължително условие при винификацията и производството на премиум вина. През
2003 г. стартирахме проект за бутикови вина, от който се родиха вината от серия Solitaire. През 2007 г. се
доразви идеята, базирана на методите, прилагани във
Франция, по-специално с така наречените вина „vins de
garage“. За целта се фокусирахме върху съчетаването на
лозарство с винарство, за да създадем вина, които са
уникални със своя характер и произход. Гроздето за тези
вина е от избрани и контролирани лозя в региона. Ръчно
браното грозде се събира и транспортира в касетки, а
след това се винифицира в
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малки дъбови ферментатори от 600 л
Всички важни за качеството на виното дейности,
като потапяне на шапката и пресоване в кошова преса,
се извършват ръчно от опитния ни технологичен екип.
Винарна Шумен е разположена в североизточната
част България. Районът се характеризира с умерен континентален климат и благоприятно влияние на Черно
море – условия, които правят Шумен ключова винарна за
производство на бели вина. Температурните условия и
влажността в региона, заедно с почвените характеристики, са особено подходящи за отглеждането на бели
сортове като Шардоне, Траминер, Мускат, Совиньон блан
и местния сорт Димят, както и червени сортове като
Каберне Совиньон и Мерло. Винарната е основана през
1948 г., става собственост на Домейн Бойар през 1996
г. и оттогава досега комплексът е обект на поредица
инвестиционни проекти за неговото модернизиране и
адаптирането му с оглед осъществяване на поставените цели както по отношение на качеството, така и по
отношение на производствения капацитет. През 2010
г. във винарната е изградено високотехнологично оборудване за производство на пенливи вина“, разказват за
дейността си от компанията.

Качеството на продуктите Едоардо
Миролио се гарантира от съвременна
лаборатория
Избата е разположена в централната част на масива
от приблизително 220 хектара лозя, които покриват
склона на хълма "Свети Илия", който се спуска към село
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Източник: Винарска изба Едоардо Миролио

Еленово, Нова Загора.
Годишният производствен капацитет на винарска
изба Едоардо Миролио е 1 милион литра вино. Цикълът
на производство обхваща всички технологични операции
- от началната преработка на гроздето до бутилирането на виното. Основното оборудване на винарска изба
Едоардо Миролио е доставено от водещи италиански и
френски производители.
"Винарната разполага също с произведени в България
висококачествени съдове от неръждаема стомана "Родина", които са широко използвани в много европейски
страни. Управлението и контролът на качеството на
продукцията се гарантира от
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модерно оборудвана лаборатория
Процесът на стареене и съзряване протича във висококачествени френски дъбови бъчви, които са от изключително значение за качеството на произвежданите
вина“, разказват от изба Едоардо Миролио.
Основната характеристика на шампанизираните
вина, произведени по класическа технология (преди време наименован Шампеноаз), е представен от факта на
образуване на балончета в самата бутилка. Събирането
на реколтата от грозде Пино Неро и Шардоне, използвани в различни съотношения и според различните видове
шампанизирано вино, се извършва към края на месец август, когато захарният градус е равен на 11 градуса
алкохол. „Гроздето от нашите лозя е натурално обогатено и това придава на шампанизираните вина получени чрез класическия метод, неповторима елегантност и
свежест, с които се отличават.
Набраното задължително на ръка грозде се полага
грозд по грозд (без да се мачка) в механичната преса,
която бе закупена специално от областта Шампан във
Франция. Пресата е модерно съоръжение, произхождащо
от старите квадратни преси за мачкане на грозде със
система за натягане, и е в състояние да изстиска сърцевината на гроздето без да разкъса люспата (осигурявайки получаването на бяла гроздова мъст и от червено
грозде като Пино Неро)“, споделят те.
„Получената мъст, селекционирана на база индивидуалните й качества, се оставя да се избистря от 24 до
36 часа. След този период се прелива и бистрата част
се оставя за ферментация. Ферментацията продължава
приблизително една седмица и приключва, когато количеството захар се превърне окончателно в алкохол. Така

полученото вино отлежава до следващата пролет, когато ще бъде бутилирано и затапено със стоманена тапа.
Бутилките се полагат "по корем" в големи решетки в
хоризонтална позиция при постоянно поддържана температура от 12 градуса. Така се осигурява протичането
на бавна ферментация, която ще доведе до създаването
на балончета. При приключване на ферментацията шампанизираното вино започва да се рафинира в контакт с
добавената мая, която престоява в бутилките поне 30
месеца.
Целият процес се дели на две отделни фази. Първата,
наричана remuage, се изразява в изнасянето на утайката
от мая до тапата. Полагайки бутилките на специално
пригодени за това стендове, всеки ден те се завъртат
леко, като резултатът от това е вертикална позиция с
гърлото надолу. Втората фаза – degorgement, служи за
отстраняването на утайките, натрупани върху тапата. Малкото пяна избутва утайките навън. Незабавно
бутилката минава през

машината RASATRICE
за да бъде достигнато нужното ниво, и евентуално
liqueur d’expedition, който служи да се придаде на виното
исканата захарност. След още два месеца отлежаване
виното ще е готово за да достигне до нашите клиенти.
Производството на червени вина има за цел изтеглянето на консистенцията, която се съдържа в люспата
на гроздето. За да се постигне целта, е необходимо да
се оставят люспите да отлежават в гроздовата мъст
по време на цялата ферментация на гроздето. Качеството на процеса зависи от деликатността на обработка
на люспите. Производството на нашите червени вина
се извършва в частта от нашата изба, изградена на
етажи и специално проектирана по този начин, за да не
се използват помпи по време на важния процес на смачкване и изстискване. Гроздето пристига от лозята на
най-горния етаж и след изчистване попада директно във
ваната за ферментация, която се намира на междинния
етаж. Разбъркването на люспите по време на ферментацията се получава при вината, произвеждани в Еленово, без помощта на средства за разбъркване, а единствено с помощта на технологията на delestage, която найдобре запазва деликатните люспи. Svinatura се извършва
също така без помощта на помпи. Както мъстта, така
и джибрите падат свободно първо във ваните и след
това в пресата която се намира в най-ниската част на
избата. Джибрите се пресоват, за да може да се изтръгне частта от винения сок, останал в люспите. Така
полученото вино след 2-3 дни декантиране се излива в
бъчви барик, където започва процесът на отлежаване,
който подготвя виното за бутилиране.
Производството на бели вина има за цел да раздели
люспите на мъстта преди началото на ферментацията,
за да се избегне изтеглянето на вещества, които могат да изменят цвета и консервирането на белите вина.
Гроздето, брано на ръка и извозено в BINS, се чепка и
мачка. Така получената каша – мъст, ако е необходимо,
се охлажда до 12-14 градуса. След това се изпраща в

пневматична преса, която деликатно и
леко притиска кашата
за да се изтегли мъстта. След този процес мъстта се
оставя да се декантира за 36-48 часа. След отделянето
на бистрата мъст от утайките на дъното на ваната
започва процесът на ферментация, която трябва да е
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бавна и постоянна и може да трае от две до три седмици. При приключване на ферментацията се правят две
преливания в следващите десет дни, като обикновено
се налива в стоманени съдове, за да отлежи до края на
зимата, когато е вече готово за бутилиране.
Единствено най-добрите селекции Шардоне отлежават една година в барик. В този случай крайната част
на ферментацията се извършва още в дървения съд, където виното остава за една година без да се прелива в
друг съд“, описват в детайли производствените етапи
от изба Миролио.

Катаржина Естейт инвестира в
повишаване енергийната
ефективност на производството
Katarzyna Estate e водеща българска изба, разположена
в един от най-благодатните райони за отглеждане на
лозя не само в България, но и в Европа. Климатичните
условия са близки до тези в Бордо, затова и вината,
произвеждани в избата, са с изключително качество.
Katarzyna Estate се намира в най-южната част на България, в близост до историческото с. Мезек и на 7 км от
Свиленград, в подножието на Източните Родопи. Застроената площ е около 25 дка. Фирмата стартира дейността си през 2007 г.
„ Главни технолози на избата са близнаците Свилен и
Иван Кисьови, които са с отличен професионален опит
и множество специализации в чужбина. Избата има и
установена практика за обмен на с експерти от Франция, което допълнително повишава уменията на екипа и
води до положителни резултати в продукцията.
Лозята са на площ 300 хектара и са разположени в
местността Бялата пръст, която е изключително живописна и прелестно дива. Винарната притежава още
270 хектара лозе до с. Белица и 150 хектара до с. Лозен.
Съотношението между червени и бели вина е 70:30. Червените сортове са мерло, каберне совиньон, сира, каберне фран, малбек, темпранийо, карменер и мавруд. Белите
са шардоне, совиньон блан, семийон, вионие, мускат отонел, траминер, пино гри.
Палитрата вина на Katarzyna Estate e доста разнооб-
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Източник: Катаржина Естейт

разна“, разказват от компанията. „ Емблематично вино
на избата е Question Mark, което е един от водещите
брандове във високия клас. Известният винен критик и
топ дегустатор Робърт Паркър, запленен от вината на
Katarzyna Estate, оцени Katarzyna Reserve с 90 точки и го
направи най-високо оцененото българско вино.
Вината Contemplations, Encore, Twins, Halla, Les Fleurs,
Chopin са носители на най-високи отличия на едни от
най-престижните световни винени конкурси и са водещи брандове на българския пазар.
Катаржина Естейт държи изключително много на
качеството и за това подбира фирмите за производствено оборудване много внимателно“, допълват те.
Избата работи с утвърдени фирми както от България, така и от Европа. От компанията споделят, че

съдовият капацитет на винарната
е изработен от ПИМ – Хасково, които са сред водещите фирми не само в България, но и на Балканския полуостров. Всички машини за ронкане и мачкане на грозде са
на Vaslin Bucher, като избата разполага и с две преси
(пневматична и кошова) на същия производител. Перисталтичните пoмпи, с които се осъществява транспортът на виното във всеки един етап от производството му, са на италианската фирма Ragazzini. Бутилирането на готовата продукция се реализира чрез полуав-
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ментация. Голяма част от винарната е вкопана в земята, по този начин се използва естествен способ за поддържане на постоянна температура, например в залата
за стареене на вината в дъбови бъчви.
„Както всяка една индустрия, винопроизводството
непрекъснато се развива и се произвеждат нови и помодерни машини за обработка на вината. Katarzyna Estate
планира да закупи нова модерна машина за филтрация,
наречена тангенциален филтър, който е доста по-бърз и
по щадящ от традиционните методи за филтрация. При
този метод на филтрация загубите на вино при обработка е минимална, също така достъпът до кислород е
силно намален.
Избата има идея също така да закупи и машина за
автоматично измиване на касите от гроздобера. По
този начин не само ще бъде облекчен физическият труд,
свързан с тази дейност, но и ще бъде намален разходът
на вода, изразходван за това“, споделят плановете си за
инвестиции от дружеството.

Източник: Катаржина Естейт

томатична система за бутилиране, затапване и етикетиране, изготвена от INDEX6.
Всички

съдове за ферментация и съхранение
на вина са снабдени със система за контрол на температурата и автоматично поддържане на зададената стойност, необходима за конкретния момент на винификация. Има изградена също така система за микрооксиженация, която дозира минимални количества кислород във
виното. Освен бутилирането от тази година винарната разполага и с машина за автоматично пълнене на вино
в Bag in Box, която контролирано дозира азот в торбичката, за да пази виното от окисление.
С цел оптимизиране на процесите и повишаване на
енергийната ефективност избата се стреми да използва по-малко енергия в производството. Именно затова
е внедрена

система за предварително охлаждане на
гроздето
посредством хладилна камера с цел улеснение и разтоварване на инсталацията за охлаждане в цеха за фер-
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Винарна Орбелус планира инвестиции
в съвременни бутилиращи и
опаковащи машини
Фирмата Биоагрофудс 2000 ООД – София е създадена
през 2000 г. с предмет на дейност производство, преработка и реализация на земеделска, преди всичко, биологична продукция. Същинската си дейност започва през
2006 г., когато са създадени първите декари лозя.
Проектът „Орбелус“, реализиран от Биоагрофудс
2000, води началото си именно от 2000 г. и се състои
в създаването на предприятие за биолозарство и стартиране на същинското винопроизводство.

Предприятие за биолозарство
„Създадохме лозови насаждения от около 20 ха, отговарящи от момента на засаждането им на всички
изисквания на българското и европейско законодателство, съответно на добрите практики, за биоземеделие (производство на ограничено количество грозде –
до 500 кг от дка, от сертифицирани за биоземеделие
лозя, които не се пръскат с химикали, не се торят с
изкуствени торове и почвата, растенията и реколтата се сертифицират всяка година“, разказват от дружеството.
През април 2014 г. са засадени допълнително 52 дка
бели и червени винени сортове – местни (Сандански
мискет, Мелник 55, Рубин), френски (Сира и Каберне Со-
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ви бъчви с обем по 500 л и 80 дъбови френски барици от
по 225 литра за отлежаване“, информират от Биоагрофудс 2000.
Винарната е проектирана и изпълнена като специфичен производствен актив с максимален капацитет от
130 ха бутилки годишно (в съответствие с идеята за
производство на вино само от собствено грозде, съответстващо на стандартите за биовино и от изключително качество).

Изборът на производствено оборудване

Винарна Орбелус

виньон) и гръцки - Асиртико. Така общата площ на притежаваните от дружеството собствени лозя става
248 дка.
От компанията допълват, че в съответствие с нуждите и производствените перспективи в хода на следващите 2-5 години ще бъдат засадени още около 50-70
дка с перспектива за приключване на лозята със собствено грозде при достигане на около 300-320 дка.
„ Гроздовите насаждения са разположени в изключително благоприятен за лозарство регион (Мелнишко), не са
съсредоточени в един или два масива, а с цел съхраняване и подобряване на тероарните качества и диверсификация на риска от неблагоприятна реколта, са разпределени в землищата на четири села – Капатово, Хърсово,
Кромидово и Марикостиново и са на брой 24 самостоятелни лозя.

е продиктуван основно от изискването за предлагане
на модерни, енерегоспестяващи мощности, позволяващи
производството на висококачествена продукция. Основните фирми доставчици са: Родина - Хасково - за технологични съоръжения, винификатори, депозитни резервоари, измервателни устройства; Симей - за доставка на
технологично оборудване; Сермия и Енофранс - за доставка на френски ротиращи бъчви и барици за отлежаване; Пингвин - за хладилно оборудване; Димекс Лифт - за
повдигателни съоръжения; Дионис - Елена - за лабораторно оборудване; Интермашинекс - за доставка на помпи и
допълнително оборудване“, дават детайли относно
технологиите от компанията.
„ С цел оптимизиране на процесите и повишаване на
енергийната ефективност архитектурният проект е
разработен и строителството е извършено така, че
първият етаж на сградата е вкопан в земята, което
позволява отлежаването и съзряването на вината да се
извършват при постоянна температура и с минимално
натоварване на хладилните мощности.

Винопроизводство
Производството на вино от биогрозде, представляващо специфичен вид винопроизводство, започва през
2009 г. Производството до момента се осъществява
на ишлеме, като се ползват производствените възможности, мощност и консултации на Дамяница АД. Предвид специфичния характер на производството, то се
осъществява с участието и под контрола на двама
технолози – представители на Биоагрофудс 2000 и на
Дамяница, съответно под стриктните наблюдение и
контрол на сертифициращата организация.
След приемане на регламент на ЕС за изискванията и
условията, на които следва да отговаря категорията
вина "биовино", дружеството Биоагрофудс 2000 спазва
изискванията и има сертификат за производство и разпространение на биовино.
В продажба са пуснати вината от реколта 2012 и
2013 г. Те се произвеждат и продават с етикет и сертификат за биовино, което е различно от вино, произведено от биогрозде.

Създаване на собствена винарна
В съответствие с първоначалната идея и за гарантиране на биологичния характер на винопроизводството и
завършване на технологичния цикъл от земята до процеса като следващ етап бе изградена собствена винарна,
съответстваща на всички изисквания за съвременно
винифициране и с цел ползването и за винен туризъм.
Винарната е разположена на хълм до с. Кромидово, община Петрич, на площ от 10 дка, с РЗП 1263 кв. м. Разполага със съвременно оборудване за производство на качествено вино, включително 10 ротиращи френски дъбо-
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Предвиждаме в близко бъдеще дооборудване на винарната със съвременни бутилиращи и опаковащи машини,
както и изграждане на енергопроизвеждащи фотоволтаични съоръжения на построените вече сгради и конструкции“, заявяват в заключение те.

Телиш изнася продукция в над
17 страни в света
Телиш АД е собственик на две изби – Телиш и Кастра
Рубра. Фирмата е водеща на българския пазар в производството на винa, като също така изнася част от
продукцията си в над 17 страни в Европа, Азия и САЩ.
„Изба Телиш е първият производител на българския
пазар на bag in box разфасовки“, разказват от компанията. „Изба Кастра Рубра разполага с най-съвременното
оборудване за производсто на качествени вина, условия за отлежаване на виното в бъчви и след това в

системата за ферментация във френски дъбови бъчви
от 400 бъчви на 700 бъчви. Ежегодно се подменят между 200 и 300 броя от френските дъбови бъчви с нови“,
допълват от Телиш.

Винарна Вила Терес има годишен
капацитет от 100 тона грозде
Винарна Вила Терес е комплекс за винен и СПА туризъм.
Комплексът е разположен в южната част на село Карабунар, на 8 километра от изхода на магистрала "Тракия"
за Велинград. Собствениците уточняват, че районът е
известен с богатото си културно и историческо наследство.

Източник: Вила Терес

Източник: Кастра Рубра

бутилката. Собственици сме на собствени лозя 250
хектара, в които отглеждаме над 14 сорта грозде.
Серията вина Телиш се произвеждат в с. Телиш, Плевен. Вината на Кастра Рубра се произвеждат в с. Коларово, Харманли. Застроената площ на изба Телиш е 12
070 кв.м, а на Кастра Рубра - 37 925 кв.м. Телиш АД
става собственик на избата в Телиш през 1999 г. Строежът на Кастра Рубра е завършен пред 2007 г.
Телиш АД винаги се е стремял да бъде лидер в областта на винопроизводството в България и в този си
стремеж е логично да избира оборудване от водещите
производители в областта. Основни доставчици на оборудване са GAI Macchine Imbottigliatrici, Vaslin Bucher,
Willmes, Taransaud, SE Tonnellerie Radoux, Seguin Moreau,
Tonnellerie Saury SAS, SA Tonnellerie Demptos, Tonnellerie
Sylvain and Boutes Tonnellerie и други.
В нашите изби се залага много на естествените
процеси при производството на вино и затова не са
въведени автоматизирани процеси за обработка на
гроздето и последващите етапи на винопроизводство.
Предвижда се повишаване на капаците на Oxo Line
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"Местоположението на Винарна Вила Терес е избрано
след специално проучване на тероара, климата и релефа
на района. Тук е един от традиционните лозаро-винарски райони на България, място с традиции и потенциал за
създаване на висококачествени вина. В село Карабунар
има четири изби. Две от тях са действащи и две са в
процес на изграждане. Изби има в селата Виноградец,
Памидово, Лесичово, Славовица и Ветрен, в град Септември и в Пазарджик. В близко бъдеще това ще е първият
организиран туристически маршрут - "Античен път на
Тракийското вино", обхващащ малки и големи изби в района, готови да посрещнат туристи, желаещи да дегустират български вина“, разказват те.
"Винарна Вила Терес е изградена и въведена в експлоатация през 2013 година. Капацитетът на винарната е
100 тона преработено грозде при стриктно спазване
на признати международни техники и практики за производство на вино и използване на висококачествени
енологични продукти. Гроздето се отглежда и наблюдава до точния момент за беритба. По време на годишната кампания всеки грозд се подбира и обработва ръчно,
след което мъстта или течността постъпват в съответния съд за ферментация. Екип от доказани професионалисти обработва и се грижи за виното през всички
стадии на ферментация и отлежаване.
Вината, произведени във Вила Терес, са от лозя, разположени в района на селата Карабунар, Виноградец и Славовица. При отглеждане на гроздето са използвани иновативни методи в лозарството, които имат за цел да
осигурят оптимален добив грозде при най-добри качествени показатели. Същевременно са запазени традиционни техники и лозаро-винарски традиции на района.
Във винарна Вила Терес предлагаме организирани дегустации на продукцията на винарната, придружени с
кратък курс по производство на вино и сомелиерски
практики. С предварителна заявка предлагаме посещение и дегустация на вино в съседни изби“, информират
от винарната.
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Вентилационни, климатични
и технологични инсталации
във винарски изби
На база дългогодишния си опит в изграждането на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации в
различни производства, фирма ТАНГРА споделя опита си
в изпълнението на винарски изби в България. Всеки такъв обект има свои изисквания относно поддържането
на параметрите на микроклимата през целия производствен процес.
За разработването и изпълнението на проекта е необходимо запознаване със специфичните технологични
процеси, желаните изходни продукти, местоположението на избата и възможността за използване на природни ресурси.
Вземането на правилно решение и оценката на технологичните изисквания в процеса на проектиране води
до разработване на енергоефективни системи и спомага
за поддържане на необходимия микроклимат в различни
зони на винопроизводството. Спазването на конкретни
температурни изисквания в целия цикъл на обработка и
съхранение на суровината спомага за подобряване на качеството на крайния продукт. Не на последно място
трябва да се обърне сериозно внимание на вентилационните системи, осигуряващи здравето на персонала, тъй
като процесът на ферментация на гроздето е свързан с
отделяне на въглероден диоксид (CO2).
Технологичната обработка на гроздето започва веднага след доставянето му във винарската изба. Първоначално то се охлажда в среднотемпературна хладилна
камера. Целта на този процес е в рамките на 12 часа да
се постигне температура на продукта 8-10°С. След това гроздето се обработва в гроздомелачка и се поставя
във ферментационни съдове. Ферментацията започва
при температура на обработваната маса над 14 градуса. Тъй като процесът на ферментация е свързан с отделяне на топлина е задължително прецизно контролиране на съдовете в границите 24-28°С.
Решение за поддържане на желаните параметри е използването на технологичен водоохлаждащ агрегат за "ледена вода" и котел, работещ на ниски отоплителни температури. Водоохлаждащите агрегати могат да бъдат
тип "вода-въздух" или "вода-вода". Задължително е изграждането на четиритръбна система, което позволява охлаждане на една част от съдовете и отопление на друга.
След приключване на ферментацията, виното трябва да се избистри. Избистрянето е процес, при който
температурата на продукта се задържа между -6°С и
0°С в продължение на 10 дни, чрез студоносител от технологичния водоохлаждащ агрегата.
Ферментационните помещения имат нужда от принудителна вентилация, отвеждаща отделения при процеса въглероден диоксид (СО2). Вентилационната система работи в автоматичен режим, като циклите на работа се определят от газанализатор при следене на пределно допустимата концентрация в помещението.
За гарантиране на високото качество на продукция-
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та, температурата на въздуха в помещенията за отлежаване на виното и съхранение на готовата продукция
трябва целогодишно да е в диапазона 16-18°С при относителна влажност 60-70%. Осигуряването на тези параметри на въздуха се извършва от централна климатична инсталация.
За проветряване на помещението е подходящо изграждането на вентилационна инсталация, с кратност на
въздухообмен съобразен с технологичните зони. С цел
удовлетворяване на изискванията и стандартите на европейската общност е необходимо използването на системи с рекуперация на енергия. Този тип съоръжения използват топлината на изхвърляния от помещенията
въздух, като по този начин намаляват вложената енергия за подгряване на пресния въздух. Ефективността на
тези съоръжения е в рамките на 50-85%. Овлажняването
на въздуха в помещението може да се постигне чрез парен овлажнител.
При проектирането на такъв тип обекти трябва да
се вземат предвид конкретните изисквания на Инвеститора и особеностите на обекта, като целта е да се разработи и изгради система с висока степен на автоматизация, подсигурена и гарантираща безпроблемната
работа с минимална човешка намеса. Основна задача е
използването на високоефективни системи за вентилация и климатизация, с ниски експлоатационни разходи и
кратък срок на откупуване.
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Интегрални схеми за
корекция на фактора
на мощност
Стефан Куцаров

Ф

Точното му наименование е IEC 61000-3-2 Harmonic
Standard, тъй като фиксира допустимото ниво на хармониците до 39-и включително, създавани в електрическата мрежа от устройства с токова консумация до 16 А.
Те са разделени на класове А, В, С и D, като Class C е за
ползване в осветителни тела, а Class D е за компютри
и телевизори. Като пример в табл. 1 са дадени стойностите на четните хармоници за Class D (за този клас
няма норми за нечетните хармоници). Например токът
на 21-вия хармоник от устройство с мощност 40 W не
трябва да надхвърля 40x(3,85/21) mA= 7,33 mA. В стандарта подробно е изяснена методиката за измерване на
хармониците и при ползването му трябва да се имат
предвид всички негови допълнения.

Таблица 1. Допустими хармоници в IEC 61000-3-2 Class D.

Контролери за непрекъснат режим

Õ àð ì î í è ê , n

3

5

Òîê [mA/W] 3,4 1,9
48

7

1

9

11

13

15¸39

0 ,5 0 ,3 5 0 ,2 9 6 3 ,8 5 / n

Източник: Infineon

акторът на мощност (Power Factor) PF е отношението P/Papp на реалната мощност Р върху електрически товар, която той използва за извършване на работа,
и привидната мощност Рарр, доставяна му от електрическата мрежа. Идеалният случай е PF=1, при който се
използва цялата доставена енергия, докато на практика
PF<1 и за работа се използва само част от нея. Напрежението и токът на товари с реактивен характер (найчесто електродвигатели) в променливотоковите електрически мрежи са синусоидални, фазовият ъгъл между
тях е ϕ и PF=cosϕ. При свързването на електронни устройства в тези мрежи има друга по-важна причина за
наличието на PF<1. Необходимото за работата им постоянно напрежение се получава от вграден токоизправител, който зарежда изходния си кондензатор само през
част от всеки полупериод или период на мрежовото напрежение. Това означава, че при синусоидално мрежово
напрежение се получава импулсен захранващ ток, т. е.
токоизправителят и устройството представляват нелинеен товар. Токът му съдържа хармоници, тяхната
обща електрическа мощност е Рарр, докато Р се определя само от първия хармоник. Класическият коефициент
на нелинейни изкривявания THD (не в проценти!) определя
фактора на изкривявания cosθ=1/sqr(1+THD2). В масовия
случай на липсата на фазова разлика между мрежовото
напрежение и захранващия ток се получава PF=cosθ, докато при неговото наличие PF=cosθcosϕ.
Основната задача на схемите за корекция на фактора
на мощност (Power Factor Correction) PFC е намаляване на
THD, а най-простият начин за това е свързване на бобина между диодите на токоизправителя и изглаждащия
му кондензатор, известно като пасивна корекция (Passive
PFC). Тя се използва рядко, основната причина за което
са нейните размери и тегло. Много по-голямо е приложението на активната корекция (Active PFC), при която на
мястото на бобината се свързва електронен блок, наричан предварителен конвертор (PFC Preconverter). В статията са разгледани нейните основни разновидности,

Фиг. 1.

реализирани чрез интегрални схеми (ИС), които обикновено представляват контролери за корекция на фактора на мощност (PFC Controller).

Стандартът IEC 61000-3-2

Идея за тяхното свързване е дадена на фиг. 1а, като
L, T, D и СО образуват повишаващ ключов стабилизатор, управляван от контролера ССМ чрез правоъгълни
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Таблица 2. Контролери за непрекъснат режим.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1 SSC2001S Allegro MicroSystems
2 IC E 3 P C S 0 2 G
I n f in e o n
3 ISL6731A
I n t e r s il
4 NCP1654
O N S e m ic o n d u c t o r
5 PLC810PG
Power Integrations
6 R2A20131SP
R enesas
7
L4981A
ST Microelectronics
8 UCC28180
Texas Instruments
9 TB6818FG
Toshiba

V C C O N /V C C O F F ,
f O S C ,k H z ( D ,% )
V (IC C ,m A )

11,3/10,3 (9)
12/11 (6,4)
10/7,5 (3,7)
10,5/9 (4,7)
9 ,1 / 8 ,1 (7 )
10,5/9,3 (2,5)
19,5
1 1 ,5 / 9 ,5 (7 )
10/8 (5)

V F B ,V
( V B O ,V )

V G ,V
( I G m a x ,A )

6 5 (0 -9 4 )
3,45 (1) 10,5 (0,5)
21-250 (0-95) 2,5 (2,7)
12,4
125 (0-96,5) 2,5 (0,494) 12 (1,5)
2 0 0 (0 -9 7 )
2 ,5 (1 ,3 )
(1 ,5 )
50-300 (0-100) 2,2 (0,572)
1 1 ,8
6 5 (0 -9 5 )
2,51 (1,4)
1 1 ,9
100 (0-96,5)
5 ,1
12,5 (0,25)
18-250 (0,96)
5
1 1 ,2 (2 )
20-150 (0-99)
1 ,2 5
(1 )

Ð àá . ò å ì ï . î á õ â .

TJ=-40¸+150°C
TJ=-25¸+125°C
TA=-40¸+125°C
TJ=-40¸+125°C
TJ=-40¸+125°C
TJ=-40¸+150°C
TA=-40¸+125°C
TJ=-25¸+125°C
T A = -4 0 ¸ + 8 5 ° C

Таблица 3. Контролери за критичен непрекъснат режим.
Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
2
3
4
5
6

SSC2005S
AP1662
T D A 4 8 6 3 -2
NCP1612A
L6563S
TB6819AFG

Allegro MicroSystems
D io d e s I n c o r p o r a t e d
I n f in e o n
O N S e m ic o n d u c t o r
ST Microelectronics
Toshiba

V C C O N /V C C O F F ,
V (IC C ,m A )

12/9,5 (3,1)
12/9,5 (3,5)
12,5/10 (4)
10,5/9 (2)
12/9,5 (5)
12/9,5 (4)

V F B ,V
( V B O ,V )

2 ,5
2 ,5
2 ,5
2 ,5 (1 )
2 ,5
2,51 (0,75)

VG, V
(I G m a x , A )

12
11
10,8
12 (0,5)
10,3 (0,6)
-

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

TA=-40¸+110°C (4,9x3,81x1,45)
TJ=-40¸+150°C (9,4x6,6x3,6)
TJ=-40¸+150°C (5x4x1,5)
TJ=-40¸+125°C (5x4x1,75)
TJ=-40¸+150°C (8,75x4x1,65)
T A = -4 0 ¸ + 8 5 ° C (5 x 4 ,4 x 1 ,5 )
Източник: ST Microelectronics

¹

Фиг. 2.

импулси с широчинноимпулсна модулация (PWM) на изход G. Чрез непрекъсната промяна на техния коефициент на запълване D се осигурява стабилна стойност на изходното напрежение VOUT, тъй като част
от него чрез резисторен делител се
връща на вход FB и се сравнява с установеното на него от ИС напрежение VFB. Честотата fOSC на импулсите може да е фиксирана (дадените в редове 1, 3, 4, 6 и 7 на табл. 2)
или да се задава чрез резистор, или/
и кондензатор (редове 2, 5 и 8-10).
Напрежението за отпушване на Т е
VG, а максималният ток на изход G
е IFmax . Токът IL на бобината протича непрекъснато (фиг. 1б), което е в
съответствие с английския термин
Continuous Conduction Mode (CCM) и
определя наименованията CCM
Controller и CCM PFC.
Основната разлика от контролерите в класическите ключови стабилизатори е наличието на допълнителен блок (Gain Modulator), на чийто вход VINS чрез друг резисторен

50

делител се подава част от пулсиращото напрежение VIN на мостовия
токоизправител REC и се сравнява
с вградено опорно напрежение V BO.
Именно този блок осигурява близките до 1 стойности на PF и основните разлики в контролерите се
дължат на неговата структура и
действие. Допълнителна негова функция е спиране на работата на контролера при намаляване под определена стойност на мрежовото напрежение VL , което обикновено е в
широки граници, например 85 - 265
V. Върху резистора RS се получава
напрежение, пропорционално на
тока IL, което постъпва на вход IS и
осигурява максималнотокова защита. Значителна част от контролерите съдържат и топлинна защита,
която ги изключва при температура на кристала им над определена
стойност, а с F е означен познатият от множество постояннотокови захранвания мрежов филтър. Специфична особеност е захранването
на ИС с външно напрежение V СС,

като за работата й трябва то да е
най-малко VCCON и тя се прекратява
при намаляване под VCCOFF. Консумираният от ИС ток ICC не включва
този на изход G.
Съществуват контролери, които
съчетават PFC с управление на резонансни конвертори (PFC&LLC
Controller), пример за какъвто е даденият в ред 5 на табл. 2. При разработката на устройства трябва да
се има предвид, че работният температурен обхват на някои контролери се отнася за околната температура ТА, а на други – за тази на
кристала му TJ.
Принципът ССМ осигурява сравнително малки пулсации на IL, което
намалява разсейваната мощност
върху част от елементите и улеснява реализацията на мрежовия
филтър. Благодарение на това се
получават големи стойности на PF
при значителна изходна мощност
POUT на схемата с типични стойности между стотина W и няколко kW.
Тъй като PF зависи от мощността
и VL, той не се използва като параметър, а някои производители дават графики за неговите стойности (фиг. 1в е за контролера на ред
2 в табл. 2). Тези контролери се
използват в компютри, сървъри,
комуникационно оборудване, стабилизирани токоизправителни захранвания включително такива за индустриални цели, LED осветителни
системи и др.

Контролери за
критичен непрекъснат
режим
Свързват се по схемата на фиг.
1а и осигуряват същата форма на
тока, както предния вид, но с нулева негова минимална стойност (все
едно, че времедиаграмата на фиг.
1б е свалена и докосва абсцисната
ос). Термините за режима са Critical
Conduction Mode (CrM), Boundary
Conduction Mode (BCM) и Transition
Conduction Mode (TCM), а на осигуряващите го контролери – CrM
Controller. Последните са с по-проста структура и имат съответно
по-малък ICC и по-ниска цена, като
определят и по-малка разсейвана
мощност върху D и Т. Главната особеност в действието им е проме-
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¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1 SSC2102S Allegro MicroSystems
2 NCP1631
O N S e m ic o n d u c t o r
3 R2A20132SP
R enesas
4 UCC28070A
Texas Instruments

V C C O N /V C C O F F ,
f O S C ,k H z ( D ,% )
V (IC C ,m A )

V F B ,V
( V B O ,V )

V G ,V
( I G m a x ,A )

11,6/10,6 (11)
3,5 (0,3) 10,2 (0,5)
11,85/10 (5)
2 ,5 (1 )
(0 ,5 )
10,5/9,3 (5,2)
2 ,5
1 1 ,9
10,2/9,2 (9) 10-300 (95max)
3
13

Източник: ON Semiconductor

Таблица 4. Контролери с времеделене.
Ð àá . ò å ì ï . î á õ â .
(ð à ç ì å ð è , m m )

T A = -4 0 ¸ + 8 5 ° C
TJ=-55¸+150°C
TJ=-40¸+150°C
TJ=-40¸+125°C

а

Източник: ON Semiconductor

Фиг. 3.

б

Фиг. 4.

нящата се (до няколко десетки
пъти) по време на работа стойност на fOSC, която нараства при
увеличаване на VL и намаляване на
тока през товара, поради което
FOSC и D не са параметри. Приложенията на контролерите са подобни на предния вид, но за POUT до
няколко стотици W.
Характерни примери на контролери са дадени в табл. 3, като този в
ред 1 няма възможност за изключване при малко VL. Контролерът от ред
5 се препоръчва за работа с ключови
стабилизатори с галванично разделяне в съответствие със схемата на
фиг. 2, чийто вход е VIN от фиг. 1а, и
към приложенията му се прибавят
зарядни устройства. Със специфични
особености е АР1695 на Diodes
Incorporated – осигурява неизменен
изходен ток до 2 А за захранване на
светодиоди при работа като понижаващ и понижаващо-повишаващ
ключов стабилизатор без галванично разделяне и такъв с галванично
разделяне.
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Контролери в прекъснат
режим
Основното предимство спрямо
предните два вида е използването
на бобина с по-малка индуктивност,
но това е за сметка на нулиране на
тока през част от всеки период на
fOSC (Discontinuous Conduction Mode,
DCM – фиг. 3), което по принцип води
до намаляване на PF. Друго предимство е по-простата схема на токозахранващите блокове и големият
коефициент на полезно действие.
Основните приложения са за осигуряване на POUT най-често до около 200
W, като е желателно стойността й
да бъде неизменна във времето за
осигуряване на PF близък до 1.
Характерен пример е контролерът ZSLS7031 на ZMDI, който
може да се използва в стабилизатори без и със галванично разделяне и е
особено подходящ за захранване на
светодиоди поради своя PF>0,95.
Неговите напрежения VCCON и VCCOFF
са съответно 16 и 8 V, консумираният ток е 0,8 mA и fOSC=50 kHz. Рабо-

ти нормално при TA между -45 и +105
°С а размерите му са 3x3x0,85 mm.
Контролерът NCP1605 на ON
Semiconductor работи основно в
DCM, но при големи POUT и малко VIN
автоматично преминава в CrM. Той
има VCCON/VCCOFF=15/10 V и ICC=3,5
mA и температурен обхват на TJ
между -40 и +125 °С. Компанията
Linear Technology произвежда LT1249I
с възможност за работа в ССМ и
DCM и POUT до 1,5kW. Той е с VCCON/
VCCOFF=16,5/10,5V и ICC=9 mA.

Контролери с
времеделене
Захранващи блокове с POUT от
порядъка на няколко стотици W са
масово разпространени и реализацията им чрез схемата на фиг. 1а е
свързана със затруднения при практическата реализация, особено при
необходимост от малки размери на
устройствата. Сред тях са размерите на L и съсредоточената на едно
място значителна разсейвана мощност от Т. Намаляването на тези
недостатъци се осигурява от контролери с времеделене (Interleaved PFC)
IPFC, които засега са двуканални и
понякога се означават като
Interleaved 2-Phase PFC. Те съдържат
две еднакви половини, всяка от които чрез изходите си G1 и G2 (фиг.
4а) управлява повишаващ ключов
стабилизатор (Boost1 и Boost2) с
дефазирани на 180° токове на бобините им Ibranch1 и Ibranch2 (фиг. 4б).
Изходите на стабилизаторите са
успоредно свързани и формират VOUT,
а токът Iin от REC е сумата на токовете на бобините. В идеалния случай на стабилизатори с напълно еднакви параметри сумата е 0, но поради производствените толеранси
те са различни и се получава малък
Iin. Това е допълнително предимство,
което опростява реализацията на F.
Времедиаграмите на фиг. 4б са за
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Таблица 5. Цифрови контролери.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
2
3

ADP1047
CS1501
CS1600

A n a lo g D e v ic e s
C ir r u s L o g ic
C ir r u s L o g ic

V C C O N /V C C O F F ,
V (IC C ,m A )

3,9/2,85 (17)
10,2/8,1 (1,5)
8 ,8 / 7 ,4 (1 ,7 )

fO S C , k H z

3 0 -4 0 0
70 max
-

VG, V
(I G m a x , A )

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

2,9 (0,01) TA=-40¸+85°C (8,76x4,01x1,65)
1 1 ,8 (0 ,5 )
TA=-40¸+125°C (6x4,9x1,5)
1 1 ,8 (0 ,5 )
TA=-40¸+125°C (5x4x1,5)

ти, например ST Microelectronics има
лабораторен модел на контролер с
времеделене, реализиран с микроконтролер от серията STM32. Други
примери са използването за реализация на процесор TMS320F2812 на TI
и на микроконтролери от серията
PIC1684A на Microchip Technology.

Корекция без диоден
мост

а

б

Фиг. 5

CrM, което е по-често срещаният
случай и за какъвто са IPFC в редове
2 и 3 на табл. 4. Съществуват и IPFC
с DСМ - даденият в ред 1 и със ССМ
(ред 4).
Компанията Microchip Technology
предлага интересна реализация на
IPFC, чието действие заедно с контрола на параметрите се осигурява
от подходящ микроконтролер (например dsPIC33FJ16GS504) или цифров
сигнален процесор. Подробности за
нея са дадени във фирмената публикация AN1278.

Цифрови контролери
Разгледаните дотук контролери
могат да бъдат наречени аналогови,
тъй като следенето на входното
напрежение и ток и на VOUT става
чрез аналогови блокове, които ги
сравняват със съответните опорни
напрежения. При цифровите контролери (Digital PFC Controller) сравняването е между превърнатите в двоични числа чрез аналоговоцифрови
преобразуватели входни величини и
други двоични числа, съответстващи на опорните напрежения.
Основните предимства на това
усложняване на структурата на контролерите са по-близък до синусоидата входен ток и, съответно, попрост мрежов филтър F, практически нулева фазова разлика с входното
напрежение и осигуряването на к.п.д.
близък до 1 дори при промени на тока
през товара и мрежовото напреже-
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ние в широки граници. Увеличаването на к.п.д. е особено съществено
при повишени POUT, където предимствата на цифровите контролери са
по-ясно изразени. Към това се прибавя намаляването на необходимите за
работата на контролерите външни
елементи, възможността за програмиране на някои параметри и за лесно управление на работата чрез интерфейс (например на контролера
от ред 1 на табл. 4 чрез PMBus).
Свързването на цифровите контролери се прави в съответствие със
схемата на фиг. 1а, като режимът
на работа може да е CrC (ред 1), DCM
при малък изходен ток и CrC над определена негова стойност (ред 2) и
DCM (ред 3). Разновидност на дадения в ред 1 със същите параметри е
ADP1048, който е контролер с времеделене.
Приложенията на цифровите контролери са както на аналоговите,
като този в ред 3 е специално разработен за електронния баласт на
флуоресцентни лампи, поради което
при него не се следи токът. В ред 2
е дадена само максималната стойност на fOSC, тъй като работната
честота се мени в зависимост от
VL и POUT.
Логично е да се предположи, че
подходящи микроконтролери и цифрови сигнални процесори могат да
бъдат програмирани за работа като
цифрови контролери. Засега това е
главно в рамките на фирмени проек-

При работата на мостовия токоизправител REC на фиг. 1а във всеки
момент от времето са отпушени
два последователно свързани негови
диода и общата разсейвана мощност
върху тях е PD≈0,082 VFPOUT. Например при напрежение върху всеки от
тях VF=1,2 V стойността й е около
1% от POUT, което не е за пренебрегване при мощност върху товара над
стотина W. За намаляване на PD се
използват схеми за PFC без диоден
мост (Bridgeless PFC), като двете
използвани на практика схеми са
дадени на фиг. 5.
Тази на фиг. 5а се управлява от
контролер с един изход G и по време
на единия полупериод на мрежовото
напрежение, когато L е положителен
спрямо N, се отпушва D1 и работи
Boost1. При отпушен негов транзистор (вж. фиг. 1а) чрез PFC в бобината му се натрупва енергия от ток
по веригата L-бобина-транзистормаса-D1-N, докато при запушен транзистор тя се отдава на СО и товара
в изхода чрез ток по веригата L-бобина-товар-маса-D1-N. Същевременно
D2 е запушен и Boost2 не работи.
През другия полупериод (N е положителен спрямо L) се отпушва D2, а D1
е запушен и по същия начин работи
Boost2. Сред подходящите за реализация контролери е NCP1653 на ON
Semiconductor, работещ в ССМ и
имащ основни параметри V CCON/
V CCOFF =13,25/8,7 V, I CC =4,7 mA,
fOSC=102 kHz и работен температурен обхват TJ=-40÷+125 °C.
Втората основна схема е на основата на контролери с времеделене
(фиг. 5б), като чрез изходите им G1
и G2 се осигурява работата на всеки
от повишаващите стабилизатори
през един от полупериодите на мрежовото напрежение. Подходящи контролери за реализация са споменатият ADP1048 и UCC28070 на Texas
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Таблица 6. Контролери за светодиоди.
Ðå æ è ì í à
P F ; ( V I S ,V ) V G ,V ; ( I G m a x ,
ð àá î ò à
A ) [ I D ,A ]
[dIOUT,% ]
( f O S C , k H z ) , [ D ,% ]

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V C C O N /V C C O F F ,
V (IC C , m A )

1

AP1695

D io d e s I n c o r p o r a t e d

(0 ,9 )

C r M [1 m in ]

2

IC L 8 0 0 2 G

I n f in e o n

10,5/7,5 (1,5)

C rM

3

LT3799

Linear Technology

23/12,3

D C M (2 5 -3 0 0 )

4
5

NCP1014
L6562A

O N S e m ic o n d u c t o r
ST Microelectronics

8 ,5 / 7 ,5 (0 ,9 5 )
10,5/10 (3,5)

6

H V LE D 805

ST Microelectronics

(1 ,4 )

S u p e rte x
Toshiba
ZM D I

12/7,5 (1,7)
16/8 (0,8)

(100); [67max]
C rM
CCM ; D CM
(166max)
(100); [0¸100]
(2 0 0 m a x )
(5 0 )

7
HV9931
8 TC62D 902FG
9 ZSLS7031

Instruments, който работи в ССМ.
Основните му параметри са VCCON/
VCCOFF=10,2/9,2 V, ICC=4 mA, и програмируема чрез резистор fOSC между 30
kHz и 300 kHz.

Интегрални схеми с
вграден PFC
Стабилизираното постоянно напрежение, получено с разгледаните
PFC, може да се използва за захранване на товари без принципни ограничения на вида им. За намаляване на
броя на ползваните елементи съществуват ИС, които съчетават определена функция с PFC.
Стабилизатори с галванично разделяне. За осигуряване на масово разпространените неголеми постоянни
работни напрежения на електронните апаратури със захранване от
електрическата мрежа се използват
ключови понижаващи стабилизатори
с галванично разделяне. Възможно е

> 0 ,9 9 ; (1 )
[± 2 m a x ]
0 ,9 8 m a x
(1 ,0 3 )
> 0 ,9 7 ;
(1 ,2 5 ) [± 5 ]
(0 ,5 )
> 0 ,9 7 (1 ,0 8 )

Ð àá . ò å ì ï .
î á õâ àò .

[2 ]

TA=-40¸+125°C

10 (0,01)

TJ=-25¸+130°C

-

TA=-40¸+125°C

[0 ,4 5 ]
(0 ,6 )

TJmax=+150°C
TJ=-40¸+150°C

(0 ,7 5 ) [± 5 ]

- [0 ,2 5 ]

TJ=-40¸+150°C

1
(2 ,1 )
> 0 ,9 5 ;(0 ,7 )

7 ,2 -7 ,5
25m ax
17,5max

T A = -4 0 ¸ + 8 5 ° C
T A = -4 0 ¸ + 8 5 ° C
TA=-45¸+105°C

управляването на тяхната работа
да бъде съчетано с PFC в една ИС
(Isolated Flyback Controller with Active
PFC), при което обикновено се намалява к.п.д. Идея за свързването им е
дадена на фиг. 6 и обикновено тя
позволява работа с мрежово напрежение VL в широки граници. Вижда се,
че напрежението VOUT на изход OUT
е галванично разделено от електрическата мрежа чрез Tr. Входовете
VINS и IS и изходът G имат същото
действие, както в схемата на фиг.
1а, а стабилността на VOUT се осигурява, като част от него се връща на
извод FB. В LT3798 на Linear
Technology това се извършва чрез
допълнителна намотка на Tr, която
чрез съответните елементи осигурява и захранващото напрежение VCC
на ИС. Този контролер се препоръчва
за VOUT, равно на 12, 24 и 48 V при
POUT от 5 до над 100 W, а PF е над
0,97. Той работи с VCC=10-38 V при
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консумиран ток ICC=2,2 mA. Напреженията VCCON и VCCOFF не са фиксирани, а се задават независимо едно от
друго чрез резисторен делител, напрежението VFB на вход FB е 1,25 V
и от извод G може да се получава ток
IGmax=1,9 A.
Подходяща за POUT=75-150 W е
NCP1652 на ON Semiconductor, която
както предната има режими на работа ССМ и DCM. Тя също изисква
трета намотка на Тr, но само за
получаване на VCC, от което се консумира ICC=6,25 mA, а VFB се осигурява чрез оптрон. Тук V CCON /
V CCOFF=15,4/10,2V, f OSC =100kHz и
Dmax=94%.
Контролери за светодиоди. Подобно на предния вид контролери тук
PFC е прибавена към основната функция на ИС, в случая за осигуряване
на неизменен ток през последователно свързани светодиоди за осветление, които могат да са в една колона (LED String) или няколко успоредно
свързани колони (Multiple LED Strings).
За галванично разделяне на светодиодите от мрежата се използват контролери с наименование PFC and
Flyback LED Controller, примери за които са в редовете 2, 3, 6, 8 и 9 на
табл. 6. Използва се схемата на фиг.
6 и LED се свързват на изхода й OUT.
Принципната разлика в случая е, че
чрез напрежението върху RS, което
е пропорционално на тока в първичната намотка на трансформатора
Tr и този през LED, се поддържа неиз-
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Фиг. 6.

менна стойността на тока им IOUT. Специфичен параметър е относителната нестабилност δIOUT на тока.
Тъй като напрежението VIS на извод IS на Contr е фиксирано от ИС, чрез избор на RS се задава стойността на
IOUT. Друга разлика е, че извод FB по принцип не е необходим, но в някои ИС (дадените в редове 1 и 3) е поставен
за регистриране на прекъсната верига на LED (Open LED
Condition). Изводи VINS и G са с вече изясненото предназначение. Практически винаги възли на основата на фиг.
6 работят в широки граници на мрежовото напрежение
и в голяма част от случаите създаваните хармоници в
мрежата са в съответствие с IEC6100-3-2, което се отбелязва в документацията на контролера.
Принципното предимство на светодиодното осветление за сравнително лесно регулиране на интензитета
на светлината се използва и в схемата на фиг. 6, като
обикновено между REC и Tr се свързва тиристорна схема
- контролерите в редове 1, 2, 3, 7 и 8. Други контролери,
например IPS401 на Microsemi, имат специален вход за
димиране.
Характерни приложения на тази група контролери е
за захранване на LED с мощност от няколко W до над
100 W за вътрешно и външно осветление, декоративно
осветление и сигнализация.
Втората група са контролерите без галванично разделяне на LED от мрежата, които работят в схема на
понижаващ ключов стабилизатор (Buck Converter - ред 1
на табл. 6) или понижаващо-повишаващи ключови стабилизатори (Buck-Boost Converter – редове 4, 5 и 7), а
чрез част от тях (редове 4 и 5) могат да се реализира
и схемата на фиг. 6. Особеност на дадения в ред 7 контролер е възможността за работа в постояннотокови мрежи с напрежение не по-малко от 8 V, а този в ред
9 принадлежи и на двете групи. Характерни приложения на контролерите от втората група са в AC/DC
маломощни адаптери и допълнителни зарядни блокове
(например за USB).
Компанията Microchip Technology предлага Contr в схемата на фиг.6 да е PIC16HV785, като между неговия
изход за PWM импулси и гейта на Т се прибави драйверът МСР1402. Във фирмената публикация AN1271 е
дадено описание на практическа схема с програмното
й осигуряване, която захранва 5 последователно свързани LED с ток до 700 mA от мрежово напрежение 85265 V при PF>0,95.
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Мониторинг и
контрол на
температура
С

ъществува голямо разнообразие
от устройства за мониторинг и
контрол на температурата в индустриална среда, като се започне от
прости температурни контролери и
се стигне до сложни разпределени
системи за управление. Повечето
устройства за измерване на температурата и събиране на данни са с
универсално приложение, но трябва
да се внимава при прилагането им в
тежки индустриални условия и сложни технологични процеси. Голяма
част от тях се предлагат на сравнително ниска цена и работят устойчиво, когато не са подложени на
тежки условия като например голям
електрически шум (смущения в електрическата мрежа) или претоварване на захранването. Затова от важно значение при подбора на подходящо устройство е то да се съобрази
с работните условия, което ще повиши точността и надеждността
на цялата система.
Целта при избора на система за
измерване и контрол на температурата е да се намери такава, която
осигурява стабилна и надеждна работа. Изисква се и тя да предоставя
измерените данни във формат, който е съгласуван с приложението им,
например данните да се използват
за проверка на съответствие или да
могат да са съвместими с архивиращата система на предприятието.
Не е за пренебрегване и тяхната
ефикасност, т.е. съотношението
цена-качество, което трябва да води
до рентабилност, но и до устойчива
работа и дълъг живот на системата. Намирането на правилния тип
устройство сред голямото разнообразие на системи за измерване и
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контрол на температурата може да
е дълъг процес. Изборът започва с
определянето на вида на измервателния преобразувател (сензор).

Сензори за измерване на
температура
Съществуват десетки видове
измервателни преобразуватели или
сензори, които се използват за измерване на температура. Тяхното
действие се основава на различни
физични феномени, но тук ще
обърнем внимание само на най-често
използваните.

Термодвойки
Те се състоят от два разнородни
проводника, наречени термоелектроди, заварени в една обща точка –
гореща точка. Прието е заварените
краища да се наричат топли, а свободните – студени (неработни). Ако
горещата точка се постави при
температура t1 = tx (измерваната
температура), а студените краища
се намират при температура t2,
като t1 > t2, то между двата свободни края възниква термоелектродвижещо напрежение (термо-е.д.н.),
което е функция на разликата от
двете температури. Този ефект се
нарича термоелектрически ефект и
е познат още като ефект на Зеебек.
Основната част от грешките при
измерване с термодвойки се обуславя от непостоянството на температурата на студените краища. В лабораторни условия студените краища се термостатират, като се поставят в топящ се лед или в термостат. В производствени условия студените краища могат да се термостатират или като се поставят
достатъчно дълбоко в земята, или
като се поместят в масивна кутия с

добра топлоизолация. Този процес е
познат още като температурна компенсация на студените краища. Много често, за да се отстрани систематичната грешка от промяната на
температурата на студените краища, термодвойката се свързва в измервателния диагонал на мостова
схема – единичен мост (мост на Уитстоун), като в едното му рамо е включен друг термочувствителен елемент най-често термистор, който е
поставен при температура, която е
същата като тази на студентите
краища на термодвойката. За предпазване от химически агресивни среди, термодвойките се поставят в
защитни арматури.
Предимство на термодвойките е
широкият температурен диапазон,
в който те намират приложение, от
-200 °С до 1700 °С, когато се използва платинородий. Недостатък на
термодвойките при измерване на
променливи температури е голямата им топлинна инертност (времеконстанта) – от десетки секунди до
10 минути.

Терморезистори
Терморезистивните преобразуватели са термозависими проводници
или полупроводници. При измерване
през тях протича ток, като те се
намират в топлообмен с околната
среда. Съпротивлението на терморезистора зависи от температурата и се определя от топлинното му
равновесие със средата. Топлообменът може да бъде двустранен – от
средата към резистора и обратно.
Така че температурата и съпротивлението на терморезистора при
топлинно равновесие зависят не
само от тока и околната температура, но и от редица други фактори
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като геометричните размери и формата на преобразувателя, основата
и арматурата, физическите свойства, скоростта и температурата
на околния флуид и др. Тези фактори
определят възможността терморезистивните преобразуватели да се
използват за измерване на различни
величини. Основните изисквания към
материалите за терморезисторите
са: да имат голям температурен
коефициент на съпротивление (ТКС);
да са температурно устойчиви; да
имат голямо специфично електрическо съпротивление. Последното е важно за получаване на малогабаритни
преобразуватели.
В практиката се използват метални, платинени и никелови терморезистори, като температурният
им диапазон на приложение е от -180
до над 700 оС. Предавателната им
характеристика има линейна и нелинейна част, като в практиката се
предпочита използването им само в
линейната област, което ограничава и температурния обхват, при
който се прилагат.

Термистори
Термисторите са полупроводникови резистивни преобразуватели с
голям ТКС в широк температурен
диапазон. Практически се изпълняват
в точкова, плоска или цилиндрична
форма. При всички случаи се поставят метални изводи (електроди). В
зависимост от знака на ТКС, се различават два типа термистори: с
отрицателен ТКС, чието съпротивление намалява с увеличаване на температурата и с положителен ТКС,
чието съпротивление се увеличава с
увеличаването на температурата.
Термисторите от двата типа се
изготвят от полупроводникови материали, като диапазонът на изменение на ТКС е от -6,5 до +70%/°С.
Работният температурен диапазон
на съвременните термистори е разширен до 75 - 1275 К, което дава
възможност да намират изключително широко приложение. За извършването на прецизни измервания се използват термистори с отрицателен ТКС.

Термодиоди, термотранзистори и интегрални
температурни сензори
Тези полупроводникови елементи
обикновено се използват за измерване на температура в диапазона от 80° до 150 °С. При тях се използва
зависимостта на съпротивлението
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на p-n прехода от температурата.
Предимство на тези елементи е
бързодействието и големият диапазон, в който предавателната им
функция е линейна.

Елементи на системите
за мониторинг и контрол
на температура
Различните системи за наблюдение и контрол на температурата
може да имат различни елементи в
структурата си, но в повечето от
случаите те съдържат сензор за
температура, измервателно устройство, база за съхранение на данни, програмно осигуряване и средства за известяване. Вече бяха разгледани най-често използваните измервателни преобразуватели, които
намират приложение в тези системи. Средствата за измерване на
температура, които са част от
система, са свързани със сензорите
и измерват и записват получената
информация в тяхна вътрешна памет или външно устройство за
съхранение на данни. Това се прави
от регистри на данни, които са електронни устройства, обикновено не
по-големи от длан и с ниска цена,
които са предназначени да събират
и съхраняват част или всички стойности на измерваната величина независимо от компютъра. По този
начин устройството може да запише данни от измервателна процедура навсякъде и те по-късно да бъдат
свалени на компютър. Тези регистри
са надеждни и точни. Те позволяват
в тях да се впишат входни параметри и гранични стойности, които системата да следи и съответно да
известява при наличие на събитие,
например преминаване на максимално зададената температура.
Важен параметър при тях е честотата на запис, т. е. през какъв
интервал от време да се записва
измервателната информация. Изборът зависи най-вече от приложението на системата. При някои индустриални процеси записи трябва
да се правят много по-често, отколкото при други. Друг критерий на
избор е консумацията на енергия.
Обикновено устройствата се захранват от батерия и по-високата
честота на запис означава по-бързо
изтощаване на батерията. Повечето регистри на данни могат да записват данни с честота 1 Hz (един
път в секунда). Обикновено такава
честота се използва рядко, особено
като се има предвид, че в повечето

случаи процесите на загряване и охлаждане са с голяма времеконстанта. Тук трябва да се има предвид и
бързодействието на измервателния
преобразувател, който сме избрали,
т.е. не може да се записват данни
по-бързо от времето за установяване на предавателната функция на
сензора. Комуникацията с тези устройства се извършва посредством
почти всички видове интерфейси,
включително серийните RS232 и USB
или Ethernet. Използват се безжични
връзки като радиочестотна трансмисия, GPRS/GSM модеми и дори сателитни модеми. По този критерий
съществуват три основни типа регистърни устройства - преносими,
самостоятелни модели, мрежови
модели и модели с възможност за
безжична комуникация.
Самостоятелните модели не
изискват свързаност с компютър
или други външни устройства, за да
се направят записите. В този смисъл
те са доста по-гъвкави и преносими,
в сравнение със системите за събиране на данни (DAQ системи или
DAS), които обикновено изискват
връзка с компютър. Тези модели обикновено са снабдени и с LCD монитор,
на който се изписва необходимата
информация за стойността на измервания параметър, границите и
предупрежденията, заложени от граничните условия.
Мрежовите модели са в контраст със самостоятелните и предоставят възможност за автоматично препращане на данните към
компютър. Те са свързани с LAN или
директно изпращат информацията
по Интернет чрез Етернет връзка
или Wi-Fi интерфейс.
Безжичните модели представляват най-голям интерес в днешно
време и позволяват изпращане на
измервателната информация безжично към базова станция или портал, а
оттам до компютър пространствено отдалечен на стотици километри. Такива безжични системи се използват, когато има различни, отдалечени една от друга точки, в които
трябва да се измери температурата; при трудно или скъпо жично
свързване на точките за измерване
с центъра за обработка на данните;
в случай че измервателната информация трябва да се предава от движещ се в процеса на измерване
обект.
Някои от основните характеристики на такива безжични системи
са обхватът на безжичната мрежа,
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честотата на обновяване и цена. Те
имат връзка с избора на прилаганата технология. В зависимост от
приложението може да се наложи
събиране на измервателна информация няколко минути или няколко месеца, дори години. Размерът на базата за съхранение на данни се определя, като се умножи броят на измервателните канали по честотата на
записа и времето за запис или:
Общ брой точки = Брой канали x
Честота на записа x Време за запис

В зависимост от вида на използвания регистър ограниченията може
да са съществени, ако вътрешната
памет е малка, при което се налага
разширяване най-често чрез допълнителна USB памет. От значение е
практическото приложение и широчината на анализа, който трябва да
бъде извършен. Неправилното определяне на необходимия брой точки за
запис не само може да препълни излишно базата данни, но и да забави и
затрудни значително анализа на данните от измерването. Най-разпространени са четири „пространства„
за съхранение на данни:
Вътрешно – вътрешната памет
на регистрите, която обикновено до
голяма степен е ограничена, а някои
регистри дори нямат такава и изискват използването на карти памет.
Локален портал – безжичен портал, който автоматично събира и
предава данни към мрежата или компютър.
Компютър – най-използваното и
най-евтино средство за съхранение
на данни.
Облак – сравнително нова технология за съхранение на данни, която
позволява на по-усъвършенстваните
системи да изпращат данните директно в облака. Този метод е много
удобен, когато се налага няколко потребители да имат едновременно
достъп до тези данни.
Управлението на базата данни,
интерфейсите, устройствата в системата и дори цялата функционалност на системата се извършва чрез
подходящо програмно осигуряване.
Софтуерът е сърцето на системата
за мониторинг и контрол на температурата. Той обработва и визуализира измервателната информация,
помага на потребителя при извършването на настройките на системата
и конфигурирането на устройствата
и връзките между тях, осъществява
връзката с крайния потребител, като
го води при изпълнението на процедурите и, не на последно място, следи
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за грешки и сривове в системата и
предупреждава.
Повечето системи за мониторинг
и контрол на температура са снабдени със средства за известяване.
Тези средства може да са LED индикатори, които известяват за преминаване на заложените гранични стойности на температурата. Светлинният сигнал може да е придружен и
със звуков. По-сложните средства
автоматично изпращат електронно
съобщение до електронната поща
или смарт телефона. Някои дори изпращат данните директно към обезопасен сървър в облака, при което
се изпраща телефонно обаждане при
поява на критично събитие.

Безжични сензорни
системи за мониторинг и
контрол на температура
Безжичните технологии са все попредпочитано решение за изграждане на системи за наблюдение и контрол в индустрията. Основа на тези
системи са т. нар. безжична сензорна мрежа (WSN) - разпределена система, която се състои от пространствено разпръснати сензори за мониторинг и записване на физическите условия на околната среда, и организира събирането на измервателна
информация на по-централно място.
Този тип мрежи измерват условия на
околната среда като температура,
звук, нивата на замърсяване, влажност, скорост и посока на вятъра,
налягане и др. Обикновено една такава мрежа се състои от няколкостотин до хиляди сензорни възли. Апаратното осигуряване включва радиоприемник заедно с антена, микроконтролер за взаимодействие електронна схема и източник на енергия,
обикновено батерия. Размерът на
възлите на сензора може да варира
от размера на кутия за обувки до
големината на прахови частици. Техните цени също се различават в зависимост от параметрите и функционалността на сензора като потреблението на енергия, изчислителна скорост на скорост, трафик и
памет.
Архитектурата на мрежата има
три основни компонента: възли, портали и софтуер. Пространствено
разделените измервателни възли са
свързани със сензори за мониторинг
на средата. Събраните данни се предават безжично към портали, които
могат да работят самостоятелно
или да са свързани в хост система,
където данните от измерването се

събират, обработват, анализират и
визуализират с помощта на подходящо програмно осигуряване. Маршрутизаторите са специален вид измервателни възли, които се използват, за да се разшири обхватът на
безжичната мрежа, а така също и
нейната надеждност.
Безжичните системи за наблюдение и контрол на температурата
(WTMS) осигуряват 24/7 онлайн следене на температурата на критичните точки. Непрекъснатият мониторинг осигурява средства за оценка на текущото състояние на оборудването и откриване на аномалии
на по-ранен етап. С използването на
безжична технология се елиминира
необходимостта от специални кабели и се осигуряват по-ниски разходи
за монтаж в сравнение с други видове онлайн оборудване за мониторинг
на състоянието.
Тези системи имат следните предимства:
l Осигуряват непрекъснат онлайн
мониторинг на критичните точки
на свързване – точките, в които са
поставени сензорите;
l Мониторират няколко точки едновременно;
l Своевременно откриват условия в
несъответствие с нормалните, при
което се извършва: ранно предупреждение чрез средства за известяване
на няколко нива и се предприемат
действия за предотвратяване на
бъдещи сривове;
l Удължават интервалите за поддръжка;
l Лесна инсталация и ниска цена;
l Отворена комуникационна мрежа.
Принципът на работа се състои в
безжично предаване на данни от сензора към намиращ се наблизо приемник, като най-често това се извършва
по радио-канал. Приемникът е свързан
с компютър чрез сериен интерфейс
или Етернет връзка. Компютърът
компилира, анализира и отчита данните от измерванията чрез подходящ
софтуер. Обработената информация
се разпространява по описаните начини към крайните потребители.
Отново тук ще подчертаем ролята
на софтуера. Революция в съвременните системи от този тип се
състои именно във внедрения в тях
софтуерен пакет, който сам конфигурира интерфейсните връзки между
възлите в системата, което е значително улеснение и вече не се изисква
персонал със специални познания в
сферата на телекомуникациите и
софтуерното инженерство.
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Мобилните баркод четци от серията
DataMan 8050 - невероятна бързина и
прецизност на достъпна цена
Новите мобилни четци на индустриални кодове DataMan 8050 разширяват възможните приложения
на DataMan.
Cognex Corporation, световен лидер в системите за визуална инспекция, представи най-бързата и
икономична серия индустриални
мобилни четци DataMan 8050. Със
стабилен гумиран корпус, подходящ за индустриални условия, те
са снабдени с най-добрите в класа
си патентовани алгоритми на
Cognex, които им позволяват да
разчитат бързо и лесно и най-сложните баркодове.
Висока скорост на четене и на
най-трудните индустриални кодове
DataMan 8050 и 8050X са идеално решение за множество промишлени
приложения, например в автомобилната индустрия, електрониката,
опаковъчната и логистичната индустрия. DataMan 8050 и 8050X използват патентованите алгоритми на Cognex - 1DMax+ с HotbarsTM,
за да се постигне висока скорост на
четене дори на повредени, ниско контрастни или директни мастиленоструйни баркодове. Водещи 2D алгоритми позволяват бързо декодиране
на множество 2D символики, включително DataMatrix, QR, PDF417 и
Aztec кодове.
С модулен индустриален дизайн
за перфектна адаптация към нуждите на приложението.
Модулният дизайн на серията
DataMan 8050 позволява да се отговори на променящата се комуникационна инфраструктура на индустриалните клиенти.
Предлагат се кабелни и безжични комуникационни модули и се поддържат повечето индустриални комуникационни стандарти - USB,
USB Keyboard, RS-232 и безжична
Bluetooth комуникация с базовата
станция. Конструирани за работа
в трудни промишлени условия, чет-
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ците от серия DataMan 8050 се допълват от широка гама аксесоари
и индустриални кабели.
"Новата гама DataMan 8050 и
8050X са конструирани на базата на
водещата серия за индустриални
приложения DataMan 8500, поставила стандарта при четене на предизвикателните DPM (direct print
mark) кодове", казва Карл Герст, вицепрезидент и директор на отдел
ID Продукти.
"DataMan 8050 и 8050X предлагат надеждно и високоскоростно
разчитане и са подходящи за многобройни индустриални приложения, използващи етикети, мастиленоструйни или лазерно маркирани кодове."
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Електрозадвижвания
средно напрежение
Част 4. Схемни архитектури и стратегии за управление на
честотни преобразуватели СН.

В

предишната част на статията, публикувана в
бр. 6/2014 на сп. Инженеринг ревю, бяха представени
методите за пускане и регулиране на оборотите на асинхронни двигатели с навит ротор, приложението на честотните преобразуватели средно напрежение и особеностите на съгласуването им с мрежата и двигателя.
Тук продължаваме с

Най-често срещаните схеми на
честотни преобразуватели СН
Конфигурациите на честотните преобразуватели
могат да се разделят на такива без и на такива със
междинно постояннотоково звено.
Схемите без междинно постояннотоково звено са
известни като циклоконвертори или матрични преобразуватели – фиг. 1. Класическите циклоконвертори са
изградени на база на тиристорни изправителни мостове. Единият от изправителните мостове във всяка фаза
работи в положителната полувълна на захранващото
напрежение, а другият – в отрицателната. Така към двигателя се подават срязани части от захранващото наФиг. 1. Принципна схема на циклоконвертор.
прежение. Честотата може да се регулира от 0 до 1/3
от честотата на захранването.
управление с динамично спиране и в двете посоки, реалиТази схема намира приложение в много мощни, бавнооборотни задвижвания с товари с голяма маса и висок зирана с малък брой елементи.
Най-разпространената за момента конфигурация, поначален съпротивителен момент – мелници, дробилки,
въртящи се циментови пещи. Освен ограничението на казана на фиг. 2, включва три основни звена: изправител,
честотата, тя има и друг съществен недостатък – постояннотоково звено и инвертор. В зависимост от
голямото съдържание на нелинейни изкривявания, пода- вида на схемата има два основни типа топологии: извани към двигателя. Това изисква добавяне на филтри и правител на напрежение (VSR) - капацитет - инвертор
на напрежение (VSI) или изправител на ток (CSR) - индукизбор на специални двигатели.
тивност - инвертор на ток (CSI). Допълнителни звена,
Приложението на циклоконверторите е ограничено и
все повече се стеснява с развитието на основния тип изобразени на фигурата, които могат да присъстват
честотни преобразуватели – тези с междинно постоян- или не, в зависимост от конкретната конфигурация, са:
нотоково звено. Но същевременно
водещите производители разработват матрични схеми с използване на транзисторни IGBT преобразуватели вместо противоположно включените изправителни мостове. Привлекателността на тези
схеми е възможността за четириквадрантна работа – реверсивно Фиг. 2. Блоксхема на преобразувател с междинно постояннотоково звено.
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Фиг. 3. Преобразувател с ШИМ SGCT изправител и
ШИМ SGCT инвертор на ток.

Фиг. 4. Преобразувател с 6-пулсен тиристорен
изправител и ШИМ SGCT инвертор на ток.

входящ филтър, входящ трансформатор, изходящ трансформатор и изходящ филтър.
Има голямо разнообразие в конкретните схеми, които се използват понастоящем и няма как едно схемно
решение да бъде определяно като по-добро или по-лошо
от друго, още повече, че развитието в областта е много
бързо. По-нататък са представени някои от най-често
срещаните конфигурации.
На фиг. 3 е показан SGCT тиристорен инвертор на
ток с SGCT тиристорен изправител с ШИМ. Това е една
от конфигурациите от най-висок клас за момента, съответно с доста висока цена. Схемата е пределно проста
и икономична откъм елементи, но пък това са скъпи високоволтови компоненти. Използването на ШИМ за изправителя елиминира ефективно хармониците, генерирани в захранващата мрежа. Постояннотоковото звено
е реактор. Той е по-скъпо и обемисто устройство в срав-

Фиг. 5. Преобразувател с 18-пулсен тиристорен изправител и ШИМ SGCT инвертор на ток.

нение с кондензатора, използван в системите с инвертор на напрежение, но затова пък в комбинация с ШИМ,
използван за управление на инвертора, позволява много
ефективно елиминиране на хармониците, подавани към
двигателя. Поради това както входният, така и изходният филтър са прости и е достатъчно да имат малки
стойности на индуктивността и капацитета.
По-икономични варианти на същата схема включват
използване на изправители, базирани на по-евтини тиристори, без ШИМ. Изправителите могат да бъдат 6пулсови, 12-пулсови, 18- и повече пулсови – вж. фиг. 4 и 5.
За сметка на необходимостта от многонамотъчен
трансформатор на входа изправителите с повече фази
позволяват значително намаляване на хармониците, генерирани в захранващата мрежа, благодарение на взаимното компенсиране на хармониците с нисък номер, генерирани във всяка от фазово-отместените вторични
намотки на входящия трансформатор, а също използване на тиристори за по-ниско напрежение. Що се отнася
до 6-пулсовия изправител, генерираните от него в захранващата мрежа хармоници са толкова високи, че се
налага монтиране на входа на преобразувателя на резонансни филтри за хармоници и разделителен трансформатор или голям реактор. Така за сметка на по-евтини
комутационни елементи вариантите с изправител без
ШИМ изискват по-сложни схеми и допълнителни звена,
каквито са входящите трансформатори и филтри. На
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Фиг. 6. Хармоници на тока, генерирани в захранващата мрежа.

фиг. 6 е дадено сравнение между генерираните в мрежата хармоници на тока за различни видове изправители.
Широко разпространена конфигурация е схемата с
каскадни Н-мостове, показана на фиг. 7. Тя е базирана на
последователно включване на нисковолтови звена, изградени от изправител и инвертор на напрежение, захранвани от многонамотъчен трансформатор, в конкретния случай – 9-намотъчен. Този вид конфигурации са обемисти и включват голям брой елементи, което намалява надеждността. За сметка на това осигуряват много
добро елиминиране на хармониците и използват евтини
нисковолтови комутационни елементи.
Последният тип конфигурация, която ще отбележим, е
тази с многостъпални (multilevel) инвертори на напреже-
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Фиг. 7. Каскаден H-most.

ние. На фиг. 8 е показана конфигурация с 3-стъпален инвертор. Приложение намират 2-, 3- и 5-стъпални схеми. С
увеличаване броя на стъпалата се намалява напрежението, което трябва да комутира всеки от елементите и
се подобрява елиминирането на хармониците. Същевременно броят на развързващите елементи нараства неимоверно много.
Тенденцията при всички конфигурации на съвременните преобразуватели е да се използват управляеми из-
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Фиг. 8. Преобразувател с 3-стъпален инвертор на напрежение.

правители, които дават възможност за динамично спиране с връщане на спирачния ток в мрежата и за
компенсация на фактора на мощността. Често срещан термин за изправител, позволяващ динамично спиране, е „active front end“ (AFE). Използването на ШИМ както за инвертора,
така и за изправителя се налага все
повече поради безспорните предимства на метода по отношение елиминиране на хармониците.

Управление на честотни
преобразуватели СН
Определящи при избора на типа
управление са изискванията за точност на поддържане на зададените
обороти и бързината (динамиката)
на регулиране.
Най-простият метод за управление е този със зададено отношение
V/f или т. нар. скаларно управление.
При него се отработва зададената
честота на захранващото напрежение, а големината му се задава пропорционално на нея с фиксиран коефициент на пропорционалност. При прилагане на линейна зависимост V/f се
постига управление с постоянен
въртящ момент. Има преобразуватели, при които могат да се избират
различни от линейното съотношения
между напрежението и честотата,
като тогава се реализира управление
с променлив въртящ момент.
Този тип функции са подходящи за
помпи и вентилатори, чиято нелинейна зависимост на съпротивителния
момент от честотата е ясно изразена. Може да има няколко избираеми
зависимости на V(f), заложени в софтуера на преобразувателя, като от
тях да се избира най-подходящата за
дадения товар. Съществуват също
алгоритми за автоматично коригира-
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не на напрежението при достигане на
зададените обороти, при което се
постига подобряване на к.п.д. на задвижването. При скаларното управление обаче вариациите на съпротивителния момент на товара диктуват съответни изменения в двигателния момент и водят до вариации
в хлъзгането на двигателя. Този метод е подходящ за задвижвания, към
които не се поставят изисквания за
поддържане на точни обороти.
Повечето съвременни преобразуватели осъществяват векторно управление. При векторното управление честотата и напрежението се
управляват независимо едно от друго, като целта е независимо управление на магнитния поток на намагнитване от потока, създаващ
въртящ момент. В резултат се постига поддържане на въртящия момент и на скоростта при изменение
на съпротивителния момент. Има
различни системи за векторно управление, като основно могат да се
откроят две групи:
l field oriented control (FOC) – сигналите за управление се формират от PI
регулатори, които управляват модулиращи звена за ШИМ с фиксирана
опорна честота;
l direct torque control (DTC, директно
управление по въртящ момент) –
управляващите сигнали се подават
директно към транзисторите на
инвертора, честотата на модулация
е произволна в зависимост от колебанията на измерваните параметри.
При всички системи за векторно
управление се извършва изчисляване
на съставките на статорния и/или
роторния ток и магнитните потоци, отговорни за намагнитването и
за създаването на въртящия момент. В зависимост от системата

се използват различни математически модели.
Основните измервани величини
във всички системи за векторно управление са статорният ток и напрежение на двигателя и тяхното
фазово отместване. На база на тези
величини, на честотата и на въведените в софтуера номинални параметри на двигателя се извършват
споменатите изчисления на магнитните потоци. За целта преобразувателите трябва да са оборудвани със
съответни датчици. Системите с
DTC управление са чувствителни към
високочестотни шумове, респективно към качеството на датчиците.
Системите за векторно управление могат да бъдат с датчик за обороти (енкодер), монтиран на вала на
двигателя, или без такъв датчик. В
първия случай те са известни като
системи с обратна връзка (closed
loop), а във втория – без обратна
връзка (open loop или sensorless), при
които се извършва софтуерно изчисляване на оборотите и положението
на вала.
Системите за управление се характеризират с точността на регулиране по честота (в %) и с честотата на пропускане на регулатора
(в rad/s), която е мярка за бързодействието му. Като цяло системите
с обратна връзка по обороти имат
по-голяма точност и бързодействие.
Също така системите с DTC управление имат по-голяма точност и
бързодействие от тези с FOC управление.
По същия начин системите за управление се подреждат във възходящ
ред и по отношение на способността си да поддържат работа при
много ниски обороти – скаларно управление, векторно FOC управление
и DTC управление.
Тук ще се въздържим от посочване на конкретни цифри, тъй като
развитието в тази област е много
динамично. По-важно в случая е да се
оцени какви са реалните нужди на
задвижваната система и да се сравни с възможностите на конкретни
преобразуватели. 80% от задвижваните машини нямат изисквания за
поддържане на точен въртящ момент и обороти, а само нищожна
част от задвижванията изискват
работа на много ниски обороти или
голямо бързодействие на регулирането.
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Сигнални колони
С

игналните колони са сред найшироко използваните средства за
визуализация на състоянието на машини или други производствени
съоръжения. Намират голямо приложение във всички области на индустрията, където е необходимо поддържането на висока степен на безопасност на служителите. Устройствата се монтират върху командни табла, пултове, движещи се елементи или директно на машините.
Сред основните изисквания към сигналните колони са: те да излъчват
визуални и звукови сигнали преди

настъпване на опасното събитие;
сигналите да бъдат недвусмислени;
да могат ясно да бъдат възприемани
и различавани от всички останали
сигнали; да бъдат точно разпознавани от потребителя.

Функционални
характеристики
Сигналните колони могат да се
използват за визуализация на всяко
съществено състояние на машината. Обикновено показват дали съоръжението работи или е изключено, но
е възможно да индикират дали машината не е спряла поради отсъствието на материали или настъпила авария. Освен състоянието на съоръженията сигналните колони се използват и за индикация на потенциално
опасни ситуации. Именно тази им
функция ги прави задължителни в
някои производства. Присъствието
на хора в работната зона на някои
машини е опасно, затова много от
тях са оборудвани със сензори, разположени по периметъра на работната зона, които подават сигнал при
навлизане на външен обект. Сигналът от тези сензори се визуализира върху сигналната колона. Това е
важно с оглед постигане на висока
степен на машинна безопасност.

Видове конструктивни
изпълнения
Съвременните сигнални колони са
проектирани да удовлетворяват
всички възможни клиентски изисквания по отношение на светлинен интензитет, различни оптични технологии, както и схеми на мигаща светлинна индикация. По отношение на
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конструкцията разнообразието
също е голямо и на пазара се предлагат сигнални колони в най-различни
модификации. Най-разпространени са
цилиндричните сигнални колони, изградени на модулен принцип. Подобни колони с диаметри 30 мм, 40 мм,
50 мм, 60 мм или 70 мм се предлагат от много компании производители. Броят на модулите, които могат да бъдат надстроени един над
друг, обикновено е от 5 за малките
диаметри до 10 за тези с диаметър
70 мм. Всеки от отделните светлинни модули би могъл да свети постоянно или да мига с честота около 2
пъти в секунда. Предлагат се и модули с въртящ се отражател за постигане на пулсираща светлинна
индикация. Всеки светлинен модул се
контролира директно или чрез контролер. Цветът на отделните сегменти, тяхната подредба, начинът
на закрепване на цялата колона се избират от клиента. Като правило,
комплектоването на колоната е
бързо и лесно, без винтови сглобки и
необходимост от специални инструменти. Съществуват и сигнални колони с други типове конструкции.
При тях също е възможно свободно
да се избират броят на сегментите,
техният цвят и подредба, както и
съответстващата им указателна
картина.
Като светлинни източници в колоните все по-често се използват
светодиоди. Производителите ги
предпочитат заради дългия им експлоатационен живот - до 100 000
часа, много ниската консумация на
енергия и високата устойчивост на
динамични натоварвания.
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По отношение на захранването
на колоните почти всички производители предлагат сигнални колони
с възможност за захранване от 24
V, 115 V или 220 V променливо напрежение, а съществуват и опционални възможности за захранване и
с 12 V или 24 V постоянно напрежение.
Голяма част от предлаганите сигнални колони се произвеждат със
степен на защита IP54 или дори IP65.
Това ги прави подходящи както за
монтаж на закрито, така и на открито и при силно запрашена и агресивна околна среда.

Възможности за
комуникация
Начинът, по който сигналната
колона се свързва с управляващия
контролер, е най-често чрез контактен интерфейс. При него всяка от
светлините на колоната, зумерът и
сирената се присъединяват към отделен изход на контролера, който ги
включва или изключва.
Някои от водещите европейски
производители в областта предлагат сигнални колони с вграден ASинтерфейс (Actuator-Sensor interface).
Създаден е като ниско ценово решение за свързване на двоични сензори
и изпълнителни механизми в мрежа.
Под понятието двоични в конкретния случай се разбира устройства,
които поддържат две състояния включено и изключено, активно и
неактивно и т.н. Интерфейсът е
изграден на Master/Slave принцип.
Един мастер може да контролира до
62 подчинени устройства. Всяко
слейв-устройство би могло да има
до 4 входа и 4 изхода. Комуникацията се извършва по неекраниран двупроводен кабел, който се използва
едновременно и за захранване (с ток
до 8 А). Максималната дължина на
линията може да е 100 м - с възможности за удължаване до 300 м чрез
използването на повторители.
Структурата на линията е произволна, т. е. възможни са произволен
брой разклонения в рамките на горепосочените ограничения.
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Създателите на интерфейса са
имали стремеж да намалят до минимум работата по инсталиране на
устройствата. По този начин се
намалява цената на цялата мрежа и
се съкращават сроковете за нейното пускане в действие. Свързването
на кабела се реализира без винтови
терминали, а чрез клик система, при
която той се пробожда от специални конектори. Въпреки че е възможно използването на всякакъв плосък
кабел с даденото сечение, има стандартизиран специален профилиран
проводник, който предотвратява
възможността за погрешно свързване - чрез обръщане на кабела. Обикновено са налични модули за връзка с
CAN, Ethernet, Internet и други мрежи.
Основното предимство от инсталационна гледна точка е заменяне на
сноповете проводници (в обичайната ситуация всеки пасивен датчик
се нуждае от два проводника, а всеки активен - от минимум три) с единединствен, който свързва всички
датчици и изпълнителни механизми.

Аудиосигнализация
Много производители вграждат
аудиосигнализация в сигналните колони. При настъпване на особено тежка ситуация, например опасна за обслужващия персонал, или предаварийно състояние на скъпа машина или
съоръжение, е възможно светлинната
индикация да се комбинира със звукова сигнализация - зумер (бъзер) или
сирена. Звуковата индикация, която
повечето светлинни колони предлагат, е изградена като отделен модул,
който може да се включи в комплектовката по желание на клиента.
Много производители дават възможност да се регулира плавно силата на
звука до 80-90 dB. Също така обикновено се предвижда възможност за
избор на начина, по който звучи сирената, а именно т. нар. модулиране на
тона. Звуковият модул може да бъде
включван като зумер или като сирена. Някои фирми предлагат и възможности за излъчване на предварително записани аудиофайлове като мелодия или говор.
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Индустриални
везни
Българският пазар на индустриални везни следва тенденциите в световен мащаб. Родните производители и фирмите вносители предлагат богата гама от решения за измерване с най-съвременни характеристики. Като основни фактори при избора на оборудване специалистите посочват съответствието
на везните с най-актуалните европейски директиви, високото качество на оборудването, неговата
надеждност, сигурност и точност на измерване. Не на последно място, клиентите държат на навременното и качествено гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване. Представяме коментарите
на някои водещи доставчици на решения в областта (подредени по азбучен ред), които представят найактуалните си продукти, технологии и решения за измерване в индустриални приложения.

Атарк ЕООД предлага нова система за
автоматична обработка на МПС,
измервани на електронни автомобилни
везни
Екипът професионалисти на фирма Атарк ЕООД разработи и пусна на пазара нова система за автоматична
обработка на моторните превозни средства, измервани на електронни автомобилни везни. Характерно за нея
е, че при измерването на транспортните средства на
автомобилните везни не е необходимо участието на
оператор. Автоматизацията се извършва посредством

терминал за безконтактни карти, светофарни уредби,
бариери, видеоразговорна система и специализиран софтуер за обработка на данните от измерванията.
Специализираният софтуер на везната има възможност за издаване на безконтактни карти, поддържане
на информацията, свързана с тях, и извършване на справки. За всяка карта базата данни съдържа информация,
която се разпечатва на кантарната бележка, издавана
от терминала: данни за клиента, код и тип на продукта,
внос/износ, номер на кантарната бележка, дата и час на
влизане и излизане, номер и водач на МПС и бруто, тара
и нето тегло. Извършваните справки могат да бъдат
по всяка една от позициите в кантарната бележка, като
самата справка съдържа всички позиции от кантарната
бележка, сумарните позиции за бруто, тара, нето и броя
на измерванията. Справката показва и периода, за който е изготвена.
Водещото при избора на доставчик на теглоизмерително оборудване е това той да е с дългогодишен опит,
да предлага висококачествено оборудване – собствено
производство и от световноизвестни компании, и найважното - да предлага навременно и качествено сервизно обслужване на клиентите си.
Фирма Атарк ЕООД е на българския пазар от 1990 г.
и е специализирана в производство и внос на теглоизме-
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рителни системи, специализиран софтуер, автоматизация на производствените процеси, опаковъчна и месопреработваща техника. Безкомпромисното отношение
към качеството на предлаганото оборудване и услуги,
конкурентните цени, въведената система за управление
на качеството на производство, сертифицирана от
Българския институт по метрология, и професионално
обучените служители са предпоставка години наред
Атарк ЕООД да е предпочитаният партньор в бизнеса.
Нашата работа не свършва след направената поръчка
от клиент – за нас най-голямата мотивация е следпродажбеното обслужване, непрестанният контакт с клиента и задоволството от добре свършената работа.
Задачата ни е да предоставим и високо качество на
гаранционните и следгаранционните сервизни услуги, за
да се осигури изправното техническо състояние на оборудването, доставено от Атарк ЕООД.
Предлаганият от нас сервиз е единственият, гарантиращ перфектната комбинация от налични на склад
оригинални части, професионални сервизни методи и
опита на специално обучени от Атарк ЕООД специалисти. Благодарение на това съчетание клиентът знае, че
оборудването му ще бъде поддържано професионално и
експлоатирано безпроблемно за дълги години напред.
Нашата цел е да предоставим качествено оборудване и
услуги с постоянно високо качество на нашите клиенти,
професионално, с грижа и съпричастност, в кратки срокове, покривайки територията на цялата страна.
Венцислав Иванов, управител на Атарк ЕООД

Тензометрично оборудване на ИБРМ е
внедрено в десетки български и
чуждестранни индустриални приложения
ИБРМ е инженерингова фирма със 17 години активна
дейност в областта на тензометрията (тензометрични датчици за измерване чрез натиск, опън, налягане,
тензорезистори, минисензори и теглоизмервателна
електроника при всички приложения). Тимът на ИБРМ се
състои от висококвалифицирани, компетентни служители, всеки с над 7 години стаж във фирмата. На базата на
богатия опит и високата квалификация ИБРМ предлага
както висококачествена тензометрия и инженеринг,
така и консултации при разработване на проекти, монтаж и сервиз. Компанията поддържа складова наличност.
Доставени от ИБРМ датчици, електроники и техните
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аксесоари са монтирани в десетки силози, сборници,
дозиращи и опаковъчни машини, автоматизирани системи, във всякакъв вид везни, в производствените мощности на редица български, румънски, словенски, хърватски, албански фирми от ХВП, химичната промишленост,
строителството.
ИБРМ работи от 10 години с тензометрични датчици на ZEMIC – предлага над 50 модела в 7 групи - едноточкови, тип греда, за окачени товари, преносими тегловни модули за измерване на осово натоварване, on board
датчици и др. Изработени са от неръждаема стомана,
легирана стомана или алуминий. 44 модела са сертифицирани в ЕС по OIML R60 клас С3, С4 и С5, 22 модела – в
САЩ по NTEP. Шест групи датчици притежават украински сертификати за точност, 5 групи имат руски сертификати. Разделителна способност от 5000 до 20 000
деления, защита IР от 65 до 68 и 69 К; АТЕХ сертификати и (ЕЕх) защита. Престижната класация на Weighing
Review Global Resource for the Weighing Industry отличи
между 31 големи производители от цял свят за датчик
на годината 2014 (Weighing Review Awards 2014) датчиците на ZEMIC от серията BM24.
ИБРМ предлага основно тегловна електроника на
Rinstrum, сертифицирана по OIML R76: трансмитери,
цифрови индикатори с дисплей, без дисплей, само платки. С RS232, RS485, аналогов изходен сигнал 4...20 mА,
захранване 0 до 10 V, 12 V или 24 V. 2, 3 и повече серийни
релейни изхода; 8, 16 или 32 изхода опционално. Опции за
дозиране на до 99 рецепти от 6, 20 или 100 продукта.
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Възможност за свързване на 30 уреда R320 в мрежа
посредством RS232.
Много се говори напоследък за безжичните технологии за пренос на данни (Bluetooth). Предимството е спестяване на кабели, недостатък е, че с увеличаване обема
и скоростта на преносните данни, разстоянието за
пренос се скъсява - от максимума 200 м например до 50
м и по-малко. Кабелните комуникации не губят значението си. Разширява се възможността за контакти – за
обмяна на информацията между електрониката и PC/PLC
посредством Ethernet, Profinet, Modbus, Devicenet и др.
ИБРМ предлага тегловна електроника „Топ Сензорс“ на
ZEMIC Europe с 6-цифров индикатор, за монтаж на Омега/
DIN шина, с 4 бутона за калибровка. Комуникация PC/PLC
с над 32 инструмента с протокол ModBus RTU. Опции:
аналогов изход, Profibus DP, Ethernet/ModBus TCP, USB и
радио за безжична връзка. 24 bit A/D конвертор, RS485, 2
входа, 3 релейни изхода. Обслужва до 8 датчика по 350
ома. Серията Топ Сензорс е сертифицирана по OIML R76.
Предлагат се 12 уреда с различни портове и протоколи
за комуникация според изискванията на клиента.
дипл. инж. Божидара Мушнер, управител на ИБРМ

Индустриалните везни на BIZERBA
намират приложение във всички области
INTRAMA е официален представител на BIZERBA за
България, Македония и Косово. BIZERBA е утвърден лидер
и производител на индустриални и търговски везни,
етикетиращи машини, етикети и консумативи, маши-
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ни за месопреработка, нарязващи машини, системи за
контрол и софтуер. Като отговорен и надежден партньор INTRAMA доставя не само най-добрите и съвременни индустриални везни, но изцяло поема тяхното сервизиране и техническо обслужване.
Индустриалните везни на BIZERBA намират приложение във всички области на малкия бизнес, занаятчийството и големите индустриални производства - при претегляне и комисиониране, управление, контрол и анализ
на производствените процеси, администриране и др.
Компаниите от търговския сектор, занаятчийството,
хранително-вкусовата промишленост, складовите стопанства и логистиката, метална, електрическа и химическа промишленост, козметика и много други могат да
изберат подходящото за тях оборудване сред широка
гама индустриални везни за различни приложения, включително и за пожароопасни и взривоопасни зони. Същевременно потребителите могат да бъдат сигурни, че
изискванията за високо качество, надеждност, функционалност, хигиена, метрологично узаконяване, добра поддръжка и сервиз ще бъдат удовлетворени изцяло съгласно най-модерните норми и директиви на Европейския
съюз.
Компактните везни на BIZERBA изпълняват ефективно различните изисквания на клиентите при контрола
на процесите, комисионирането и инвентаризацията.
Подходящи са също така при опаковане, експедиция и
документиране на доставки на входа и изхода на стоките, в склада и др. Компактните везни улесняват ра-

октомври 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

измервателна техника

ботните процеси, изпълнявайки прецизно задачите по
претегляне и броене на стоки.
Автоматичните везни за контрол на теглото на
BIZERBA гарантират съответствието на опаковките и
продуктите на производителите. Чрез тях се осъществява перфектен контрол на качеството на процесите в хранителната и нехранителната индустрия. Те се
отличават с висока хигиеничност, лесно почистване и
ниски разходи за поддръжка. Подходящи са за обработка
както на опаковани, така и на неопаковани продукти. В
комбинация с метален детектор и модерен аналитичен
софтуер образуват системи за тотален контрол на
процесите.
Гамата претеглящи платформи на BIZERBA е изключително широка: подови, стенни и настолни везни, висящи везни за интегриране в тръбни пътища, включително динамични претеглящи транспортьори, палетни везни, транспалетни колички с претеглящи функции, ъглови
товарни елементи за съдове и др. Претеглящите платформи на BIZERBA се отличават със здравина, надеждност и лесно почистване. Те отговарят на всички съвременни хигиенни изисквания и гарантират точни и постоянни претеглящи резултати за дълъг период от време.
BIZERBA също така е утвърден лидер в производството на висококачествени статични и динамични везни за
логистиката. В комбинация със системи за измерване на
обема на пратки те образуват мощни претеглящо-информационни системи, гарантиращи на куриерските и
логистичните фирми перфектно управление на материални и стокови потоци и обезпечаване на работни им
процеси.
Решенията на BIZERBA – от индикациите и претеглящите модули за най-прости приложения за регистриране на теглото до мощните индустриални компютри, са
необходима платформа за въвеждане на данни, управление, информационно обезпечаване и контрол на работните процеси на всеки производител.
инж. Димитър Димитров,
продуктов мениджър, INTRAMA

Мобилното, бордово теглоизмервателно
оборудване спестява време и средства на
потребителите
Либра Инструментс предлага широка гама от мобилно, теглоизмервателно оборудване за промишлеността,
което спестява време и допълнителни разходи за измер-
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ване масата на товарите на стационарни складови или
автомобилни везни, както и излишни разходи при изграждане на временни или сезонни промишлени обекти. Основните класове индустриални везни в това направление са транспалетни колички с вградени везни, мобилни
кранови везни, бордови везни за мотокари и челни товарачи, мобилни автомобилни везни за цялостно и поосово
измерване.
Предлаганите транспалетни колички с вградени везни улесняват логистиката при контрол на теглото на
палетизирани товари, елиминирайки необходимостта
от теглоизмерване на стационарна подова везна. Резултатът от теглоизмерването се визуализира на локален
дисплей, както и на безжичен радиотерминал за допълнителна обработка и разпечатка на кантарна бележка или
самозалепващ етикет.
Мобилните кранови везни с автономно захранване
позволяват директно теглоизмерване на различни материали при товаро-разтоварната им дейност на самата кука на крана без използване на стационарна подова
везна. Резултатът от теглоизмерването може да бъде
визуализиран на локален дисплей на самата кранова везна или на безжичен радиотерминал за допълнителна обработка и разпечатка на кантарна бележка или самозалепващ етикет.
Автоматичните бордови везни за мотокари и челни
товарачи позволяват измерване на товара в движение
без спиране на превозното средство. Основните ползи
от това технологично достижение са следните: оптимално товарене на превозните средства в откритите
рудници, производствените и складови бази; предотвратяване връщането на превозните средства от автомобилната везна за дотоварване и разтоварване; икономия на разход на гориво; разпечатка на кантарни бележки и справки; отчет на натоварените количества по
радиоканал в реално време в централен сървър.
Мобилните автомобилни везни за цялостно и поосово измерване представляват система от леки, мобилни
платформи за всяко колело на измерваното превозно
средство, позволяващи теглоизмерване в полеви условия цялостно, по колооси или на всяко колело поотделно.
Основни предимства на системата са: предотвратяване на претоварването на колооси и възможните глоби
за това, определяне на центъра на тежестта на превозното средство и баланс на товара, цялостно измерване
в полеви условия без стационарна автомобилна везна за
целите на търговските разплащания.
Предлаганите системи са с жична или безжична връзка
между отделните платформи и мобилния теглоизмервателен терминал с вграден принтер. Безжичният вариант позволява цялостно теглоизмерване дори и на специални превозни средства с до 20 броя колела.
Основните изисквания на клиентите към такива класове мобилно теглоизмервателно оборудване са съответствието му с европейските директиви, дългата
продължителност на автономното му захранване, наличие на безжични комуникационни интерфейси, както и
неговата надеждност на работа и ергономичен дизайн.
Александър Григоров,
управител на Либра Инструментс
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измервателна техника
Мари-Бентц е сред първите български
фирми в областта на
теглоизмервателната техника
Компанията стартира дейността си през 1990 г.
като представителство и сервиз на немските фирми
GROWA Berlin и OAS-Bremen в България. Още от създаването си Мари-Бентц произвежда и монтира висококачествени електронни автомобилни везни, жп везни и платформени везни по европейски стандарт. През 1991 г.
Мари-Бентц въвежда в експлоатация първата в България
електронна автомобилна везна без шахта с теглещ
компютър. Две години по-късно произведохме и монтирахме първата 20-метрова автомобилна везна. През
1995 г. Мари-Бентц изгражда първата автомобилна
везна с идентификационна система – магнитни карти, а
през 2002 г. – с безжична идентификационна система.
Днес Мари-Бентц изгражда до ключ електронни автомобилни везни от 6 m до 20 m от 10 t до 80 t със стоманена или стоманобетонна платформа. Обработката
на теглото се извършва от модерни компютърни системи. Фирмата предлага и допълнителни услуги към закупуването на автомобилните везни като първоначална
проверка, организирането на периодични проверки със
собствена еталонна база, калибриране с издаване на DKD
сертификат.
Мари-Бентц предлага и пълна гама кранови везни за
измерване на тегло на различни стоки и продукти в
различни работни среди. Примерни приложения могат да
бъдат всякакви контролни измервания в търговията,
употреба в различни производствени среди, цехове, леярни или складове; употреба в строителството, селското стопанство; употреба при най-тежки промишлени
условия и металургията. Крановите везни могат да
бъдат оборудвани с дистанционно устройство, с допълнителен изнесен дисплей, с радио връзка, с достъп до
интернет/етернет/интранет, с принтер за разпечатване на измереното тегло или включени в мрежа.
На техническите панаири в Пловдив през 1996 г. и
2013 г. Мари-Бентц е отличена със златен медал за
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предлаганите продукти.
В портфолиото на компанията са включени още електронни броячни везни и броячни теглови системи „КЕРН“
– Германия, на която сме представител и сервиз за България, и които са от висок клас качество и гарантиран
достъпен начин на работа. На българския пазар предлагаме и аналитични, прецизни и лабораторни везни с висока
точност на измерване, както и допълнително оборудване
с пълната гаранция на производителя и сервиз. Мари-Бентц
е сертифицирана по ISO 9001:2008 от 2007 г. и разполага
със собствена акредитирана от Deutscher Kalibrierdienst
(DKD-К 53701) лаборатория за калибриране на везни и теглилки и е акредитирана по DIN EN ISO/IEC 17025:2005.
Високото качество на предлаганите иновативни продукти и услуги нарежда Мари-Бентц сред предпочитаните
партньори в областта на индустриалните везни. Наличието на квалифицирани специалисти-инженерни и технически кадри, както и сервизна база за профилактика, ремонт и поддръжка на средствата за измерване прави
Мари-Бентц предпочитана фирма за доставка, консултации и сервизно обслужване на електронни везни.
Бентциен, управител, Мари-Бентц
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измервателна техника
Клиентите държат на надеждност,
сигурност и точност на измерването
Микросистеми произвежда серийно електронни кранови везни с обхват от 3 до 30
тона. Крановите везни са
разработени от Микросистеми през 2002 г. и оттогава
са на българския пазар. Новите модели кранови везни Titan
XX R са преминали CE сертификация през 2009 г. и са узаконени за търговски цели в
Европейския съюз. Везните
Titan XXR са с дистанционен
терминал и са изключително
удобни за работа. Осигуряват висока безопасност при
експлоатация и имат вградени функции, позволяващи автоматизация на дейностите на клиента. Основните
изисквания на нашите клиенти са надеждност, сигурност
и точност на измерването, удобство при работа и коректно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.
Станчо Станев, управител, фирма Микросистеми

Индустриални решения за измерване на
тегло от фирма Siemens
Решенията за измерване на тегло с индустриално
приложение, които Siemens предлага на пазара повече от
50 години, условно могат да се разделят на две групи:
продукти за статично измерване на тегло и решения за
динамично измерване на тегло.
В първата група влизат продуктите с търговско
наименование SIWAREX WL 2xx / R. Гамата започва от
широк обхват от тензометрични клетки, изработени
от неръждаема стомана, с измервателни обхвати от 03 кг до 0-280 тона, както и съответните кабели, монтажни и предпазни аксесоари към тях. Клетките са одобрени като Class III съгласно EN45501, отговарят на C3
по OIML R60 и имат собствена безопасност EEx (i).
Гамата се допълва от измервателните електроники
SIWAREX U/CS/FTA/FTC и WP 231/241/321. Те са съставна част от системите за автоматизация Simatic S7-300
и S7-1200. Тази отворена система дава възможност на
потребителите да изградят неограничен брой приложения, както и лесно и бързо да ги свържат към съществуващите им системи за автоматизация. Тези решения са
изключително подходящи за ретрофит на налични системи за статично и динамично измерване на тегло.
Основните приложения, в които се използват тези компоненти, са платформени везни, измерване на нива в
силози, дозиращи системи, пълначни системи, системи
за проверка за качество и количество по тегло, дозиране чрез загуба на материал и др. Подходящи са и за изграждане на приложения за търговско измерване.
Втората група представляват решенията, свързани
с измерване на разход на насипни материали, лентови
везни и лентови дозатори. Лентовите везни с търговско наименование Milltronics се произвеждат с по две
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тензометрични клетки на мост. Максималните обхвати на измерване са от 50 т/час до 12 000 т/час с
точност на измерване от ±0,5% до ±1% за най-ниския
клас везни (MLC, MUS, MCS), до ±0,125% до ±0,25% за найвисокия клас везни (MSI, MMI, WB300/310). Аксесоарите
към везните включват сензори за измерване скоростта
на лентата, обтегачи на лентата, калибрационни тежести и вериги. Предлага се и специфичен комплект от
аксесоари, задължителни при приложения с търговско
измерване. Основна характеристика на лентовите везни е лесното им обслужване по време на експлоатация.
Разходомерите за насипни материали Sitrans WF 100/
200/250, работещи с тензометрична клетка, са с работен обхват от 3-200 т/час до 200-900 т/час. Моделите с LVDT измервателна система WF330/340/350 са с
работен обхват от 0,2-300 т/час. И при двата модела
точността на измерване е от ±1% (за 33-100% от обхвата).
Лентовите дозатори, предлагани от Siemens, се произвеждат по поръчка за всяко индивидуално приложение
по изискване на клиента. Гамата WW100/200/300/500 e
с работен обхват от 0,045-18 т/час до 10-2000 т/час,
с диапазон на работа 10-100% в зависимост от работната скорост. Точността на дозиране е от ±0,25% до ±0,5%.
Горепосочените продукти могат да се свържат както към самостоятелните електронни преобразуватели
BW500/500L и SF500, така и към модулите Siwarex FTC
и WP241.
Основните приложения на системите на Siemens за
динамично измерване на тегло са в хранително-вкусовата, циментовата, минната, фармацевтичната и химическата индустрия.
Основните изисквания от страна на крайните клиенти и инженеринговите фирми към теглоизмервателните системи са максимално висока точност и високо
качество на системите при минимална цена. Да отговориш на тези два критерия едновременно е труднопостижимо. Необходимо е да се направи компромис в едната посока. По отношение на точност, повторяемост и
стабилност на измерването на тегло основният компонент, създаващ влияние, е механичната конструкция на
системата. Съществуват редица изисквания, които
трябва да се спазят при конструирането им и механичния монтаж, за да може да се минимизира това влияние.
Никола Петков, Сименс Направление Процесни
индустрии и задвижвания
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машини

Изисквания към
шпинделите
шпинделите за
металорежещи машини
Т

очността и производителността на металорежещите машини зависят от различни фактори, сред
които конструкцията и качеството
на изработване на крайното звено
от главния превод, познато като
шпиндел или вретено. При анализа на
качеството на шпиндела е необходимо да се обърне внимание на няколко
характеристики, като например
видът на машинната обработка и
избраният тип лагеруване в шпиндела. Ако се обработват малки детайли от цветни метали или техни сплави, се налага обработка на по-високи
обороти, което означава, че подбраните лагери в шпиндела следва да са
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с висока износоустойчивост и да издържат на радиални натоварвания. В
случай че се обработват големи детайли от различен тип стомани, се
изисква избор на конструктивно решение за шпиндела, което издържа
както на радиални, така и на аксиални натоварвания. Причината е, че в
случая се работи с голяма прибавка и
аксиалните сили на рязане са значителни, докато необходимостта от
високи обороти отпада.
Друга характеристика на шпиндела е неговата точност на изработка. Тя определя както биенето на
шпиндела, така и точността на
присъединителните размери, към
които се монтира затягащото устройство. Материалът за изработка

на шпинделите се избира в зависимост от предназначението на металорежещата машина и типа на
лагерните опори. Като правило
шпинделите се изработват от стомана. За изработката на шпиндели
за някои много тежки металорежещи машини, работещи с относително ниски скорости на въртене, понякога се използува и чугун. За заготовки най-често се използват стоманени изковки, по-рядко - стоманени
отливки или прътов материал. Последният намира по-широко приложение при шпиндели с по-малки габаритни размери.
В зависимост от типа на лагерните опори шпинделите биват с
търкалящи лагери и с плъзгащи лаге-
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машини
ри. Основните изисквания към шпинделите с търкалящи
лагери са за якост и коравина. При шпинделите с плъзгащи лагери към посочените изисквания трябва да се добави и висока износоустойчивост.
Според предназначението на металорежещата машина, шпинделите могат да се разделят на три групи: шпиндели с осев отвор по цялата дължина; шпиндели с осев
отвор само в единия си край и шпиндели без осев отвор.
Най-голяма трудност представлява обработката на шпинделите от първата група, тъй като освен другите изисквания е необходимо и постигането на висока съосност
между централния отвор и лагерните шийки. Отнемането на материал от повърхността на вретеното и от
централния отвор предизвиква преразпределение на
вътрешните напрежения, особено когато детайлът не е
правилно термообработен. Това води до появата на деформации в процеса на обработка или по-късно при експлоатацията на вретенния възел. Начините за решаване на
този проблем са правилен избор на материал и последващите му термообработки и разделяне на механичните
обработки на груби, чисти и финишни.
Особено внимание заслужава въпросът за премахване
на деформациите вследствие закаляването на детайла
и нагряването му при механичната обработка. Затова
се предвиждат такива операции като изправочна и изваряване, а финишните обработки са с много леки режими на рязане.

Шпиндели за шлифовъчни машини
Към шпинделите на шлифовъчните машини, предназначени за осигуряване на точно въртене на шлифовъчния
диск, се предявяват няколко основни изисквания. На първо

място, точност на въртене, измервана чрез биенето на
предния край на шпиндела в радиално и в осево направление. Отклоненията в точността на въртене са една от
основните причини за нарушената работна точност на
машините. Друго основно изискване е стабилността на
възела, определяна от еластичните деформации на предния край на шпиндела. Стабилността на целия възел зависи най-вече от собствената коравина на вретеното
като детайл и на лагерите като машинни елементи.
Радиалната и аксиалната стабилност на вретенния
възел също са сред основните фактори за точността
при шлифоване. Виброустойчивостта на шпиндела също
влияе съществено върху общата устойчивост на носещата система на машината. Демпфериращите свойства на лагерните опори и амплитудо-честотната характеристика на вретенния възел влияят най-вече на
грапавостта на шлифованата повърхнина и на пределно
допустимите режими на работа. За особено бързоходните вътрешно шлифовъчни шпиндели опасност представляват и резонансните явления.
Немаловажно изискване към шпинделите е и тяхната
дълготрайност, свързана с дълготрайността на лагерите, и целяща съхраняване на първоначалната точност
на въртене. Шпинделите трябва да се отличават и с
ограничено топлоотдаване и температурни деформации,
тъй като те оказват съществено влияние върху точността на работа. При относително високите скорости
на въртене на вретеното лагерните опори се явяват
източник на топлина в непосредствена близост до зоната на механична обработка. Не на последно място, шпинделът трябва да осигурява бързо и надеждно закрепване
на шлифовъчния инструмент, което да позволява точно
центроване и възможност за автоматизирана смяна на
инструментите.

Лагеруване на шлифовъчните шпиндели
Изпълнението на изискванията към вретенните
възли на шлифовъчните машини се осъществява най-
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машини
вече чрез правилен избор на конструкцията и монтажа на лагерните
опори. В универсалните шлифовъчни
машини се използват няколко вида
лагери: хидростатични плъзгащи;
хидродинамични плъзгащи; търкалящи. Те трябва да отговарят на изискванията за малки хлабини (за точно въртене) и малки загуби от триене (за ниска температура при въртене). За да се удовлетворят тези
изисквания, обикновено се използват
многоклинови хидродинамични лагери. Те се изпълняват или във вид на
втулка, или във вид на отделни черупки. Черупките най-често са биметални - изработват се, като върху
стоманена основа чрез центробежен способ и електродъгово нагряване се нанася слой бронз. При многоклиновите лагери – втулки, носещите клинове се образуват чрез
еластично деформиране на втулката или чрез изработване на специални клинообразуващи скосявания
върху нейните вътрешни работни
повърхнини.
В многоклиновите лагери се създават няколко клинови хлабини, където
въртящият се вал увлича маслото и
резултантната сила противодейства на външната сила, натоварва-
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ща вретеното, т. е. при този тип
плъзгащи лагери масленият клин между подвижната и неподвижната част
се създава благодарение на ротационното движение и зависи от ъгловата скорост на въртене. За предотвратяване на задиране на вретеното в лагерните черупки (или втулки) обикновено се използва датчик,
който контролира наличието на
масло в лагерите и при спиране на
подаването му прекратява въртенето на вала.

Търкалящи лагери
При по-ранните етапи от производството на шлифовъчни машини
този тип лагери се използват традиционно при лагеруване на шпинделите за вътрешно шлифоване, на
кръглите маси при плоскошлифовъчните машини, на шпинделите на
предните седла при кръглошлифовъчните машини и др. Във връзка с усвояването на специални прецизни
лагери за шпиндели на металорежещи машини се разшири и използването на търкалящите лагери при лагеруване на шпинделите за главното
движение.
Наред с обичайните изисквания,
предявявани към търкалящите лаге-

ри, към вретенните лагери се поставят допълнителни изисквания. Тук се
отнасят висока точност на въртене, повишена радиална и аксиална
стабилност, незначително топлоотдаване и малки температурни деформации. Високата точност на
въртене на вретенния възел се достига най-вече чрез висока точност
на самите лагери. Правилният избор
на сглобки за лагерите също оказва
голямо значение за точността на
работа на вретеното. Обикновено
за всеки лагер в каталозите се дава
препоръчителна сглобка по вътрешната и по външната сглобка. Поставят се и специални изисквания към
стабилността на вретенните лагери .Обикновено вретенните лагери
са с гарантиран предварителен натяг или се прави сортировка от
вретенни лагери нормално изпълнение.

Хидростатични
лагери
При този тип лагери налягането
на работната течност, разделяща
вретеното от лагера, се създава от
външен източник и не зависи от
ъгловата скорост. Това осигурява
течно триене в целия диапазон от
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машини
честотите на въртене за разлика
от хидродинамичните лагери, при
които съществува смесено триене
в момента на завъртане и спиране
на вретеното. Принципът на действие на хидростатичен лагер с
четири симетрично разположени
камери е следният: когато под действие на външна сила (сила на тежестта на абразивния диск или сила
на рязане) вретеното се приближи
до съответната част от вътрешната повърхнина на лагера, на това
място хлабината се намалява, а
съпротивлението при изтичане на
течността се увеличава. Налягането в прилежащата камера се повишава, а в противоположната - се
намалява. Това поражда сили, които
се стремят да върнат вретеното
в изходно положение.
Предимствата на хидростатичните лагери са: термична стабилност на вретенния възел, ниски разходи по поддържане и голяма дълготрайност при нормална експлоатация. Основен недостатък, който
задържа развитието и използването на хидростатичното лагеруване, е ниската им стабилност. Ето
защо те намират приложение предимно при малки шлифовъчни машини и при високооборотните шпиндели за вътрешно шлифоване.

Хидродинамични
лагери
Стремежът на конструкторите
на този тип плъзгащи лагери е да
обезпечат режим на течно триене
в лагера, което предполага плъзгащите се повърхнини да бъдат
напълно разделени една от друга
чрез слой от флуид. Това гарантира малък коефициент на триене
между работните повърхнини на
лагера и малко топлоотделяне. Специалистите препоръчват, хидродинамични лагери да се използват
само при машини, към които не се
предявяват изисквания към висока
точност на въртене на оста на
вала при променлива честота на
въртене. Предимството на този
тип лагери е, че в установен режим
на работа осигуряват течно триене в лагера, имат висока товароносимост и демпферираща способност. Като недостатък може да се
отбележи топлоотделянето в лагера, породено от загубата на мощност от течно триене в лагера, и
изместването на оста на шийката
на вала при промяна на честотата
на въртене.
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Задвижване на
шпинделите
Освен внимателен подбор на системата на лагеруване, която трябва
да осигурява висока скорост на въртене, да пренася висок въртящ момент
и мощност и да ги предава на инструмента без вибрации, при проектирането и избирането на шпинделите
се предявяват и други изисквания за
оптимална работа. Важни са и типът
на задвижването, както и типът на
мотора. Обикновено изборът на вида
задвижване се определя в зависимост
от изискванията към машината като
желана максимална скорост, мощност и др. Съществуват три основни типа задвижване на шпинделите:
ремъчно задвижване, задвижване чрез
редуктор и директно задвижване двигател-шпиндел. При използването на
ремъчна предавка се дава възможност
за промяна на характеристиките
мощност, момент и скорост. Те са
зависими от двигателя, но могат да
бъдат променяни чрез промяна на
преводното отношение. Възможно е
и постигането на висока мощност и
въртящ момент. Като недостатъци
на този вид задвижване се посочват
ограничеността на максималната
скорост и високите натоварвания на
съединенията, вследствие от използването на ремъци. При обработката
на цветни метали е възможно да се
използва задвижване с ремък, но при
останалите случаи, особено когато
има нужда от голям въртящ момент,
и при рязането натоварванията са
големи, трябва да се изберат вариантите с редуктор или двигател-шпиндел.
Интегрирането на мотора във
вретенния възел позволява постигането на по-високи скорости на
въртене на вретеното. От друга
страна, в този случай електрическият двигател е част от вала на ротора, което налага известни ограничения по отношение на размера и
обема на двигателя, които зависят
от наличното пространство. Сред
най-често използваните двигатели
са АС индукционните двигатели.
Интегрираните мотори обикновено
са трифазни, поради което е необходима специална електроника за управление на захранването. Тази електроника осигурява променливо напрежение и честота към мотора. В опита си да постигнат по-голяма енергийна ефективност някои производители разработиха задвижвания за
шпиндели с регенеративно връщане
на енергията.
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Разнообразни решения за маркиране от Аутоматор
На 15 декември 2013 г. дружеството СЕМАРК ООД беше преименувано на АУТОМАТОР
ООД и по този начин навлезе в нова ера в своята дейност. Заедно с новото име, ние станахме част от мултинационална група, под шапката на Automator International SRL Италия, която разработва, продава и поддържа технологии за постоянни индустриални
маркировки от 1948 г. В момента е сред най-големите и най-прогресивните производители
на тези технологии на световния пазар.
Основна мисия на Аутоматор ООД е да помагаме на клиентите в България и Македония при избор на технология за маркиране на части/продукти, когато се нуждаят от
поставяне на лого, сериен номер, код, идентификация, кодировка, щамповане, идентификация или графика. Ние сме единственият доставчик, с пълна гама от технологии за
постоянна маркировка:

Ударното маркиране е най-използваният метод за машинно маркиране. Предимствата на тази процедура е опростената технология, многофункционалната употреба, разнообразието и високото качество. Тази технология може да се използва за
маркиране на единични бройки изделия или за високо-обемно производство. Тези машини могат да се използват за нанасяне на маркировка, а също и за дейности като
нитоване, монтаж или перфорация. Прецизната сила на удара и повторението му
осигуряват високо качество на процеса.

Лазерни маркиращи системи

Преси за горещо маркиране

Лазерните маркиращи системи са подходящи за нанасяне на маркировка върху твърди материали, като например метали, пластмаси, органични материали (кожа, дърво,
стъкло) и др. Различните материали,
върху които трябва да се нанесе маркировката, могат да се гравират само от
определен вид лазер. Лазерите могат да
бъдат включени в екипировката на няколко различни модели системи и да
бъдат допълнително снабдени с различни опции и допълнения.
Лазер nanoVIS който използва нова
революционна технология за автоматичен
контрол върху честотата
aWaveTM. Благодарение на тази уникална технология е възможно да маркираме различни видове материали каквито
са пластмаси, метали, поликарбонат,
боядисани повърхности, анодирани и др
Тегло - незначителни 6 кг . Безпроблемна интеграция в малки
пространства.
a.
b.
c.
d.

Гравиране - графики,текстове,серийни номера, боркодове, datamatrix, .....
Маркиране на движещи се детайли
Може да управлява до две оси
Най-компактният и с най-ниска цена произведен изцяло в Европа галво лазер !!

на маркиращата глава е в е опростената и качествена конструкция, издържлив
дизайн и отлични резултати при маркиране.

Ударни маркиращи машини

Горещото щамповане е подходящо решение за нанасяне на маркировка върху материали
като кожа, дърво, пластмаси и др. Подобно на ударните машини тук се предлагат две версии с различна сила на удара. Според вида на приложението, изборът може да бъде направен
измежду ръчно портативно
устройство, ръчен стенд,
пневматичен стенд или пневматично устройство, които
могат да се инсталират
включени в линия или да се използват като самостоятелни машини. Всички машини се предлагат с допълнения, като пуансони, държачи на пуансони, специални пуансони и допълнения за всички машини, включително цветни ленти за горещо маркиране.

Валцоващи (генериращи) машини
За нанасяне на маркировка по периферията на големи кръгли изделия препоръчваме да
се използват валцоващи (генериращи) машини. Подходящи за маркиране на тръби,бутилки
за газове под налягане и др. Както по перифериата така и по дължина. Изборът на подходяща технология води до постигането на най-добрите резултати. Допълненията за машините могат да се изберат според конкретния вид машина и съществуващите изисквания
- например различни видове опори, номериращи глави или държачи на пуансони.

Системи за електрохимично ецване
Системите за електрохимическа маркировка са идеална алтернатива за лазерно маркиране в области, които изискват маркирането на стабилни графични или буквено-цифрови обекти върху всяка метална повърхност. Главното условие за ецване е материалът да
бъде проводим. Компактният дизайн прави тази система подходяща за маркиране на голяма част или части с различни форми. Предимството на този метод е минимална интервенция в структурата на материала. Приложим за маркиране на различна информация:
букви и цифри, графика, фирмени лога, скали, и др.
За подкрепа на клиентите сме създали висококачествена клиентска програма. Стремежът ни е да бъдем партньор на клиентите си и да помагаме за задоволяване на изискванията и стремежите им. Това означава да осигуряваме пълна надеждност и сериозни
отношения, бърза доставка на технологии, най-високо качество и подходящи цени. Предоставяме комплексни оферти, консултантски и/или експертни услуги, както и гъвкавост
във всички форми на обслужване, включително непрекъснато разширяване на офертата
съобразено с технологичното развитие, което води до удовлетворение на клиента:
•

Точково маркиращи системи
Точково маркиращата система е машина, която е предназначена за поставяне
на незаличима маркировка върху
метал посредством вибриращ маркиращ връх, задвижван от сгъстен
въздух. Тя е идеалното решение за
маркиране на широка гама от материали, за да се идентифицира всеки
готов, полуготов продукт или негова част. Цялата точково маркираща система включва: маркираща
глава, контролер, основа със стойка,
патрон за игла и маркираща игла,
възможност и за други аксесоари.

•

•

•

•

•
ADP120160DEEP - Машина със специален дизайн ,оборудвана с тежък връх DOT18
и е предназначена за изключително дълбоко маркиране. Работното и поле 120 х 160
мм е идеално за широк спектър от приложения. Благодарение на здраво укрепена
конструкция, може да се използва във варианти: като самостоятелно работно
място (на стойка) или може да се интегрира в производствена линия. Предимство
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Комплексни оферти - първият, пред-продажбен етап е много важен за по-късната удовлетвореност на клиента. След детайлни дискусии относно изискванията и
вариантите, той получава оферта с оптимално решение за качеството, количеството, производствен ритъм а накрая и на производствените разходи.
Гаранционно обслужване - всички доставени маркиращи (гравиращи) системи имат гаранцонно и след гаранционно обслужване съгласно законодателството на РБългария и ЕС.
Удължено гаранционно обслужване - доставените системи са изключително надеждни, но все пак предлагаме стандартно обслужване под формата
на експресна помощ при аварии или удължаване на гаранционния период.
Профилактика - Профилактичното инспектиране е основа за предотвратяване на възможни по-големи аварии, напр. при дългосрочна експлоатация на машините или при продължително прекъсване на работа. Тези сервизни инспекции могат да се планират според изискванията на клиента, напр. по време на
неработни почивни или празнични дни.
Резервни машини - избраните системи могат да се комбинират с обслужване на
разположение". При авария може да се достави резервна за периода, необхдим за извършване на ремонта.
Обучение на оператори - за всички доставяни системи.

За повече информация:
www.automator.com, www.cemark.bg
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Универсална кръглошлифовъчна
машина STUDER S33
Най-доброто решение на Вашите индивидуални изисквания
По-нататъшното развитие на доказалата се на пазара Кръглошлифовъчна машина S33 предлага на производителите на инструментална екипировка, поддоставчиците, и на транспортния отрасъл важни предимства: С едно захващане могат да бъдат шлифовани още повече елементи от геометрията на детайлите! Новата
шлифовъчна глава с три шлифовъчни диска дава възможност детайлите да бъдат обработвани на една установка и още по-бързо - това означава пълна обработка
от най-висока класа!
В допълнение към добре познатата шлифовъчна
глава, която се използва под ъгли от 0° и 30°, новата универсална глава може да бъде оборудвана допълнително с два
шпиндела за външно и един шпиндел за вътрешно шлифоване.
И двата външношлифовъчни
диска с размери ∅ 500 x 63 mm
(80/110mm Form 5) са позиционирани вдясно. Универсалната
глава може да се завърта ръчно през 2,5° или се доставя с автоматична ос В с хиртов съединител със стъпка през 1°. За
вътрешно шлифоване се използват предимно високочестотни шпиндели.
Интелигентната конструкция на Studer S33
позволява постигане на до 1/3 по-голяма дължина на

шлифоване спрямо конкурентните продукти. Във
връзка с разположението на шлифовъчните дискове
вдясно, винаги следва да се има предвид редуцирането на ефективната дължина на шлифоване при работа с по-малко от 30°.
Актуалната конфигурация на Studer S33 включва система за ЦПУ и интегриран компютър. Така става възможно приложението на новия WIN-потребителски интерфейс на
Studer. По този начин модулите на програмния
софтуер Studer-GRIND,
който програмира технологии за шлифоване, са
инсталирани директно в
Управлението.

Ключови характеристики на Studer
S33 са:
•Уникално разположение на моторните шпиндели.
•Изключително лесна пренастройка от шлифоване между центри към шлифоване в патронник.
•Въртяща маса на машината.
•Възможност за ос С за профилно шлифоване и шлифоване на резби.
•Машинна основа от GRANITAN.
•Голям избор от опции и принадлежности.

Представител на

за България
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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машини

Нов стандарт за
машинна безопасност
EN ISO 14120
О

т месец септември т.г. с решение на Европейската комисия стандарт EN 953 бе заменен от EN ISO
14120 „Безопасност на машините.
Защитни прегради. Общи изисквания
за проектиране и изработване на
неподвижни и подвижни защитни
прегради„. Новият общ международен стандарт на теория ще се отнася само за производителите на
машини. На практика обаче той ще
се отнася и за всеки, който добавя
нови или допълнителни защитни прегради към съществуваща машина.
Следователно потребителят на
машината трябва да бъде добре запознат с промените, тъй като може
сам да изработва защитни прегради
или най-малкото да ги поръча от
доставчик.
Стандартът за защитните прегради на машините става по-строг
в изискванията си и не оставя толкова възможност за тълкуване от
страна на отделните машиностроители. Раздел 8 на EN 953 става
раздел 7 (Проверка на изискванията
за безопасността на защитните
прегради) на новия EN ISO 14120. За
първи път този раздел изрично посочва методи за проверка. Те са описани в Приложение C, което включва
указания за избора на защитни прегради според броя и местоположението на опасностите, като предоставя и блокова схема за оценка на
избора на защитни прегради според
броя и местоположението на опасностите. Ако по веригата възникне
проблем с безопасността и даден
машиностроител не може да докаже, че е спазил напълно конкретните
указания в Приложение C, може да се
счете, че не е изпълнил добросъвестно своите задължения и да бъде подведен под съдебна отговорност.
Приложение A в EN 953 става
приложение B (Насоки за защита на
служители срещу опасностите,
създадени от движещите се части)
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в EN ISO 14120 и осигурява технологична схема за подбор на защити.
Разликата тук е уточнението за
честотата на достъп до машината.
И в двата стандарта се пита:
„Достъпът само за настройка, корекция или поддръжка на процеса ли се
изисква?“ Но в стария стандарт
отговорът е „да“, което поражда и
следващия въпрос: „Има ли достъп
повече от един път на смяна“, а новият стандарт просто пита: „Честотата на достъп висока ли е (повече от веднъж на месец)?“. Това,
разбира се, има сериозни последици,
тъй като един типичен производствен ден може да включва три смени, всяка от които може да изисква
различна конфигурация на машината,
което потенциално представлява
над 1095 изменения годишно. Въпреки това, новият стандарт изисква
от производителите да се вземе под
внимание само ако достъпът е необходим повече от дванадесет пъти
годишно, докато старият стандарт
е по-фокусиран върху честотата на
отделните смени.
Освен това, опциите в двете приложение B и C на новия стандарт
(които са съответно A и B в стария
стандарт) са се променили. Например в предишния стандарт, където
достъпът се изисква до повече от
един път на смяна, можеше да се
използва фиксирана защитна преграда или подвижна охрана с устройство или без устройство за заключване. Новият стандарт позволява да
се използва фиксирана преграда, само
ако подмяната и отстраняването й
е лесно. Това, разбира се, има значителни последици за машините, които в момента са в производство,
тъй като може да изисква допълнителни разходи за частични промени
в дизайна на новите прегради.
Раздел 6 на стандарта обхваща
избора на вида преграда, като се
изброяват най-важните критерии за
подбор: вероятността и предвиди-

мата тежест на всяка вреда, както
е посочено в оценката на риска; предназначението на машината; опасностите, които създава машината;
естеството и честотата на
достъп. Стандартът въвежда понятието „предвидима неправилна
употреба и елиминиране на защитни устройства“. Този нов елемент
изисква от производителя на машината да помисли по-задълбочено как
операторът би могъл да елиминира
някое защитно устройство или да
промени машината така, че тя да
продължи да работи без защита, т.е.
извън очевидното използване по
предназначение. Затова е изключително важно да се направи старателно документирана оценка на риска, която не само да подчертае къде
е необходима защита, а и начинът,
по който производителят на машината смята, че същата може да бъде
елиминирана.
Раздел 9 от EN 953 става раздел
8 (Информация за ползване), а точка
8.3 (Монтаж) е разширена значително. Докато в стария стандарт се
казваше само: „Трябва да се предоставят указания за правилния монтаж
на защитните устройства и свързаното с тях оборудване“, новият
стандарт ще накара производителите на машини да обмислят по-задълбочено как да се подходи към монтажа с конкретни изисквания към закрепването, когато се монтират защитни устройства към дадена конструкция.
Въпреки че промените в новия
стандарт не са значителни, някои
елементи от тях са представени поподробни. Това ще помогне за оформянето по-малко субективна оценка
на риска, тъй като оставя по-малко
възможности за интерпретации от
страна на отделните машиностроители.
Очаквайте коментари от фирми в областта
на машиностроенето по повод новия стандарт в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.

октомври 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2014

89

механични системи

Линейна техника
Технологичен и продуктов преглед на пазара – част 1, въведение

С

писание Инженеринг ревю организира в два последователни броя пазарно и технологично представяне
на линейната техника, предлагана на
българския пазар. За да предоставим
максимално всеобхватно информацията за нея, в настоящия брой на списанието въвеждаме най-общо темата за линейна техника, която в следващия ще развием с конкретни технологични новости и продуктови
предложения, като почерпим информация от извора – водещите специалисти в областта ще подберат и
опишат накратко технологиите и
продуктите, които са най-актуални
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и интересни за българския пазар в момента.
Продуктите и продуктовите
групи, които ще бъдат представени, включват цялото многообразие
от линейни лагери и направляващи,
сачмено-винтови двойки, зъбни
ремъци, пневмоцилиндри и модули,
хидравлични цилиндри, линейни модули, линейни задвижвания, линейни
двигатели и различни други компоненти.
В България от дълги години са
представени повечето от водещите в световен мащаб производители. Така че дори и най-последните
иновации на корпорациите с мощни
развойни и изследователски звена

традиционно се предлагат директно и у нас.

Линейни компоненти
С разглеждане създаването на линейната техника навлизаме в дебрите на основите на физиката, нютоновите закони и други спомени от
ученическата и студентската си
младост. Така или иначе съвременната линейна техника води началото
си от началото на миналия век, като
до средата му се масовизира.
Излишно е да споменаваме в колко голяма степен компонентите,
базирани на линейната технология,
са съществени за качествата и функционалните характеристики на
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една машина. Вече близо 18 години
на страниците на българското списание за индустрия – Инженеринг
ревю, редовно публикуваме информация за основните компоненти в областта на линейната техника. Разглеждали сме задълбочено конструкциите и областите на приложение
на повечето от компонентите, обезпечаващи линейното движение.
Въпреки това, обобщаваме основните групи схематично и накратко:
Безспорно ключов компонент в
линейната техника са линейните
лагери – търкалящите и плъзгащите
са най-масово ползвани, а другите –
хидростатични, аеростатични и
магнитни, имат сравнително по-рядко приложение.
При плъзгащите линейни лагери, за
разлика от търкалящите, подвижният елемент се плъзга по фиксирани
шина или вал. Тези лагерни конструкции имат множество приложения,
сравнително опростени и нескъпи са.
Конструкцията им поставя специфични изисквания към материалите
за триещите повърхнини, грапавос-
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тта им, вида на смазката, начина на
охлаждане. (Подробно сме разгледали
плъзгащите лагери в брой 5/2012 на
сп. Инженеринг ревю.)
Търкалящите линейни лагери намаляват триенето с използването на
търкалящи елементи (сачми, ролки и
др.), които са разположени между два
движещи се един спрямо друг обекта. Изключително разпространени
са и се произвеждат от множество
компании, всички от които предлагат голямо видово разнообразие. Използват се в приложения, при които
от значение е прецизното позициониране.
Направляващите компоненти са
основополагащи за изпълнението на
транслационни движения. В зависимост от конструкцията си, силите
и моментите могат да бъдат предавани в определени посоки между
движещите се и фиксираните компоненти. Направляващите се различават по конфигурацията си - призматични и кръгли направляващи, както
и по типа на контакта – точков или
линеен, и по движението на търкаля-

щите се елементи - дали рециркулират при движението си или не. Според контакта си, линейните направляващи могат да бъдат търкалящи
(сачмени, ролкови), плъзгащи – с филм
от смазка или въздух или флуид под
налягане, магнитни (безконтактно).
Линейни направляващи се предлагат в множество различни конструкции, които различните производители дефинират по различни начини.
Критериите им за избор включват
клас на точност, товароносимост,
коефициент на триене, скорости,
ускорения, шум, експлоатационен
ресурс и др.
Използват се различни линейни
задвижвания, като много разпространени са хидравличните и пневматичните цилиндри. В линейната
техника широко се предлагат и електромеханични задвижвания.
За нуждите на индустрията са
разработени и усвоени за масово производство различни видове пневматични изпълнителни механизми. Те
преобразуват енергията на сгъстения въздух в полезна работа за преме-
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стване, фиксиране или силово въздействие върху различни обекти. Едната
от трите основни групи, в които се
разделят изпълнителните механизми,
са тези за линейно движение, които,
от своя страна, са ключов компонент
от линейната техника.
Пневматичните изпълнителни
механизми са компоненти, чиито
технически характеристики и цена
са решаващи фактори при избора на
пневматична технология на задвижване. Основните тенденции на развитието им са повишаване на тяхната ефективност, подобряване на
съотношението мощност - тегло,
конструктивно и технологично усъвършенстване, разработване и внедряване на нови видове устройства.
Като цяло, повечето пневматични цилиндри са сходни конструктивно с хидравличните цилиндри. Найсъществените различия са в използваните материали, в еластичните
уплътнители и в относително помалките размери на буталния прът
и по-малката дебелина на цилиндровата тръба, дължащи се на по-ниски-
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те работни налягания в пневматичните системи. Голямото разнообразие в предлаганите модели се постига чрез комбинация от стандартни
секции, капаци и бутала.
Хидравличният цилиндър, наричан
кратко хидроцилиндър, е един от найшироко разпространените изпълнителни механизми за осъществяване
на линейно движение и предаване на
сила към работните органи на различни машини.
В групата на електрическите задвижвания съвременно решение са
линейните електродвигатели, които
осигуряват високи скорости и ускорения, технически непостижими за
схемите с ротационен двигател.
Сред предимствата им са точността и повторяемостта.
В групата на електромеханичните задвижвания влизат серводвигатели, зъбно-ремъчни задвижвания,
трансмисионни компоненти и др.
Сачмено-винтовите двойки, които
се причисляват към трансмисионните компоненти, представляват механична винто-гаечна предавка с

триене при търкаляне, което се постига, като между винта и гайката
се въвеждат сачми във функцията на
междинни търкалящи тела. Използването на сачмено-винтови двойки
(СВД) дава възможност да се повиши значително КПД на предавката
винт–гайка и да се намали износването на триещите се повърхности.
Благодарение на описаните характеристики, СВД намират изключително широко приложение като елементи, които под действието на малки
сили осигуряват точно и равномерно преместване. Областта им на
приложение включва металорежещи
машини, подемно-транспортни устройства, манипулатори и роботи,
моторни превозни средства, механизми и уреди с различно предназначение и др.
Зъбните ремъци са високотехнологичен съвременен машинен елемент, който се произвежда от сравнително ограничен брой фирми. Използва се основно в зъбно-ремъчните
предавки, които с успех заместват
зъбните и верижните предавки в
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задвижванията на много машини - от електронната апаратура и роботиката до автомобилните двигатели, металорежещите машини и тежкото машиностроене.

Готовите решения
Все повече тенденциите на развитие на
автоматизацията и машиностроенето
налагат използването на готови линейни
модули и цялостни решения. Някои от водещите производители предлагат готови за
монтиране модули, оборудвани и конфигурирани с направляващи, задвижвания, сензори и управления, с всичко необходимо
веднага да влязат в употреба. Диапазонът
с готови решения непрекъснато нараства, паралелно с
динамиката на изискванията на пазара. Готовите модули носят и допълнителни предимства с това, че са фабрично изпълнени и тествани, по-лесно се обслужват и
могат да са с пестяща място конструкция.

Море от продукти
Продуктите, които обслужват задачи, свързани с
линейно движение, са създадени отдавна, но дългият път
на приложение през годините, който са извървели, към
днешна дата ги е усъвършенствал значително, както по
отношение механичните конструкции, така и откъм
материали, от които се произвеждат. Днес потребите-

лят е така улеснен, че с помощта на добър консултант
- специалист по линейна техника, може да намери оптимално и в много случаи фабрично готово решение дори и
за най-сложни или пък неясно формулирани задачи. Предлагат се от миниатюрни направляващи до линейни маси
за големи товари. За работа в тежки условия, за приложение в чисти стаи, за големи скорости и ускорения, за
прецизни измервателни системи... Огромно е и многообразието и в един и същ клас продукти, които се различават по своите технологични и експлоатационни показатели. В зависимост от клиентските нужди може да се
избира между доставчици на компоненти за линейни задвижвания до доставчици на цялостни линейни решения
за задвижване и управление, включващи механика, електромеханика, хидравлика и пневматика, електроника и софтуер.
Конкуренцията, която на този пазар е повече от свирепа, резултира в огромен избор и многообразие от
продукти, много широк диапазон на качеството – от
свръхвисоко до компромисно, ценови класове и т.н., но и
в значителната нужда от ноу-хау и специалисти, които
познават нуждите на клиентите в дълбочина и могат
да консултират един правилен подбор на подход, решения и продукти. Така че добрата оферта включва освен
добри продукти и не по-малко добри услуги – избор, конфигуриране, поддръжка, сервиз и т.н.

Втората част
В следващия брой ще ви представим някои от найинтересните и иновативни продуктови и технологични
оферти в областта на линейната техника, които се
предлагат на българския пазар.
Продължението на темата, което планираме за следващия брой на сп. Инженеринг ревю (ИР 8/2014), ще
представи реални продуктови решения, новости и найинтересни предложения от офертата на водещи производители, доставчици, специалисти в областта. Представители на водещите фирми в областта на линейната техника на българския пазар ще коментират наймодерните технологични тенденции и решения.
Научен консултант на статията:
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Енергоспестяваща централа на
Oventrop "Regucor WHS" за отопление и
подгряване на питейна вода за по-добра енергийна ефективност
Модулно изградената енергоспестяваща централа на
Oventrop е подходяща за едно- и двуфамилни къщи.
"Regucor WHS" е оптимално хидравлично съгласувана
комбинация от:
•връзка към топлоизточник
(напр. котел, термопомпа);
•соларен енергиен резервоар;
•соларна група;
•група за подгряване на питейна
вода (станция за прясна вода);
•връзки към групи на отоплителния кръг и към топлоизточник.
Системата се предлага в два модела (800 или 1.000 литра). Соларният буферен резервоар има разделителна пластина за горна и
долна температурна зона, изводи за подвързване на
отоплителния кръг, изводи за подвързване на кръга за
БГВ, основни връзки за подвързване на "Regucor WHS", 8
стандартни връзки G1/2 за бойлер или допълнителни буфери, монтажни планки за монтаж на помпените групи и 100 mm изолация.

Соларна група:
Соларната група на енергийния център "Regucor WHS" е изградена на базата на помпената група на
Oventrop "Regusol L-130" (DN20) и
включва още:
•предпазна група;
•помпа: Wilo TEC ST 15/1-7 PWM;
•контролер: "Regtronic RS-B".

Станция за прясна вода
Вградената станция за прясна вода е
на базата на "Regumaq XH":
•в допълнение с циркулационна помпа;
•с дебит от 10 до 25 l/min.

Аксесоари:
•разширяващ комплект за рециркулация на топла вода (без помпа или с
Wilo-Star-Z NOVA);
•разширяващ комплект за втори
отоплителен кръг.
Мултифункционалният системен регулатор "Regtronic RS-B" осигурява оптимално оползотворяване на соларната енергия и зареждане на отоплителните кръгове според моментната нужда и околните
условия. Големият брой входове и изходи дават възможност за оптимален системен мениджмънт и за интегриране на различни компоненти на инсталацията. Поради тази причина, чрез свързване на системата за контрол и управление на сгради на Oventrop "DynaTemp ST"
е възможна модерна визуализация и наблюдение на инсталацията.

Предимства:
•комбинирана модулна конструкция с
изолация;
•изключително лесно подвързване и асемблиране, благодарение на вътрешното
разпределение на тръбите;
•bus- контролер с допълнителни входове/
изходи;
•може да се надгражда;
•и трите кръга са свързани към устройството за разслояване на енергийния резервоар. По
този начин възниква стабилно температурно разслоение (важно при циркулационен режим на работа с питейна вода);
•връзките към арматурните групи са в долната част на резервоара, по този начин се
намаляват топлинните загуби;
•висока енергийна ефективност;
•изцяло изолирани арматурни групи по
EnEV.

Отоплителен кръг
Групата за връзка към отоплителен
кръг е на базата на станцията на
Oventrop "Regumat M3-130" DN 20 с
помпа: Wilo Stratos PICO 15/1-6
За енергийния център "Regucor WHS"
Oventrop предлага и
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Представителство в България:
София 1172, бул. д-р Г. М. Димитров 58
тел.: +359 2 961 57 10, факс: +359 2 962 44 65
www.oventrop.bg, mail@oventrop.bg
Централа в Германия:
Oventrop GmbH & Co.KG, Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
Telefon +49 29 62 82-0, Telefax +49 29 62 82 400
www.oventrop.de, mail@oventrop.de
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Оползотворяване
на топлина от
пещи за изгаряне
на отпадъци
Н

астоящият материал предлага кратко описание на най-важните
области за приложение на изгарянето на отпадъци. В статията се разглеждат и съоръженията за оползотворяване на топлина, използвани при
пещите за изгаряне на отпадъци, и
ще се посочат няколко примера.
На фигура 1 са показани схеми за
подобряване на ефективността на
основната пещ. В първия вариант
(фиг. 1а) е показано изгаряне на газ
без оползотворяване на топлина –
отработените газове от пещта за
изгаряне могат да се използват в
котел за производство на пара или
гореща вода. Фиг. 1б представя основна схема за оползотворяване на
топлина, като горещите отработени газове от пещта се използват за
нагряване на постъпващите за процеса газове; достигат се температури до 6500 °С. В третия случай,
илюстриран на фиг. 1в, горещите
отработени газове от пещта пре-

минават през рекуператор за нагряване на отработените от процеса
газове и после през втори топлообменник за оползотворяване на допълнителната топлина, която може да
се използва в процеса или за нуждите на друга уредба.
Конструирана е уредба за производство на малеинов анхидрид,
включваща изгаряне на органични
отпадъци. Използват се въздушен
нагревател и котел за оползотворяване на отработени газове. Системата за контрол на замърсяването
се основава върху термичен окислител. Той превръща остатъчния въглеводород от остатъчен газ във въглероден двуокис и водна пара. В системата въглеродният окис се окислява
до въглероден двуокис. По-нататъшните подробности не са от значение, тъй като уредбата продължава
да работи с природен газ.
Температурата на отработените газове е около 40 °С, тъй като
последният етап на процеса е мокрото пречистване на газа. Отрабо-

тените газове се отвеждат към
термичния окислител, където преминават през тръбите на първичния
топлообменник. В рекуперативния
топлообменник изходните газове от
процеса се нагряват до 370 °С преди
навлизането им в горивната камера.
В горивната камера нагретите
газове се окисляват до въглероден
двуокис и водна пара. Газовете остават в камерата 0,75 сек. за пълно
изгаряне, тъй като остатъчните
газове се получават от окислителния процес, а след като съдържанието на кислород е високо, за горелката не се изисква външен източник
на въздух за изгаряне на горивото.
Това намалява изискванията към горивото, необходимо за нагряване на
външния въздух.
Температурата на газовете, които напускат горивната камера, е
760 °С. Те преминават около тръбите на топлообменника. Тук повече
от 46% от топлината на газовете
се пренася към газовете, които са
вътре в тръбите. Накрая газовете

а

Фиг. 1: Схематични диаграми за газови системи с оползотворяване на топлина.
1 - газове от процеса; 2 - вентилатор; 3 - към
отвеждащата тръба; 4 - пещ; 5 - въздух; 6 рекуператор; 7 - към процеса или уредбата;
8 - топлообменник.
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Фиг. 3: Схема на газова пещ за изгаряне на отпадъци, използвана
като източник на топлина.

не на газообразно гориво
и при оползотворяване
на топлина се консумират само 6 MW. За други
нужди се получава пара с
дебит 11 000 kg/h и налягане 3 MPa.
По-сложна система за оползотворяване на топлина, която се инсталира след термичния окислител при
печатарските и вулканизационните
процеси, е показана на фиг. 2.
При преминаването през термичния окислител отработените газове се нагряват от 130 до 460 °С от
горещите газове, които напускат
окислителя с температура 760 °С.
Охладени до 460 °С, тези газове преминават край водна серпентина и нагряват водата от 120 до 150 °С, а
впоследствие тази вода се използва
в миячното устройство. Част от чи-

Фиг. 2: Три степени на оползотворяване на топлина
в печатарски процеси.
1 - миячно устройство; 2 - към атмосферата; 3 - помпа; 4 - водна серпентина; 5 - вентилатор; 6 - байпас; 7 котел; 8 - топлообменник; 9 - термичен окислител; 10 пещ; 11 - машина за нанасяне напокрития; 12 - печатащо устройство; 13 - разпръсквател; 14 - съхранение.

преминават през котела за оползотворяване на отработени газове и се
изхвърлят чрез отвеждащата тръба
при температура около 260 °С.
Парата от котела се използва за
производство на малеинов анхидрид.
Тя, заедно с топлината от окислението при самия процес, са дори в повече от необходимото за работата
на химичната система. Излишъкът
от пара се използва за задоволяване
на нуждите на други консуматори.
Без оползотворяване на топлина
за процеса и изгарянето са необходими общо около 15 MW. При използва-
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стите отработени газове с температура между 290 и 450 °С се
връщат повторно в процеса на нагряване, преди да се изхвърлят в атмосферата. Високата температура
се постига, когато има байпас на
котела с гореща вода.
Системата, показана на следващата фиг. 3, се обслужва от пещ за
изгаряне на отпадъци и се монтира
към пещи за боядисване на алуминиево фолио.
Тук газовете се изгарят и се освобождават направо в атмосферата.
Отработените газове се извличат
с вентилаторите към обща тръбна
камера, преминавайки през контролни уреди за налягане, като по този
начин се осигурява задоволителна
работа на системата при различни
натоварвания.
Отвеждащият
тръбопровод е свързан с вентилато-
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Фиг. 5: Пещ за изгаряне на течни отпадъци с инсталиран котел за оползотворяване на
отработена топлина.
1 - горелка за течни отпадъци; 2 пещ за изгаряне на
отпадъци; 3 - прегревател; 4 - котел
за оползотворяване на отпадна топлина; 5 - економайзер.

Фиг. 4: Пример за оползотворяване на
топлина след каталитична реакция.
1 - разширител; 2 - котел за оползотворяване на топлина; 3 - катализатор
за втория етап; 4 - катализатор за
първия етап; 5 - гориво; 6 - предварително подгряване; 7 - краен продукт
(газ).

ра на пещта за изгаряне на отпадъци, който издухва газовете през подгревателя, където температурата
им се повишава, преди да навлязат
във входната камера на пещта. След
преминаване през горивната камера
на пещта димните газове отново навлизат в газовия подгревател, а след
това в двата подгревателя на пресен въздух, преди да влязат в комина. Пресният въздух се издухва към
пещите от вентилаторите през
въздушните нагреватели на горелките на пещта.
Температурата на пещта за изгаряне на отпадъци се регулира с модулирана разделно-фазова система, която обикновено действа върху клапана за подаване на гориво, но се използва и байпас на газовия подгревател, когато топлината на изгаряне
на газа е висока. В някои случаи температурата в пещта може да се
регулира и чрез изменение на байпасната клапа и използване на клапан за
горивото на горелката на пещта.
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По-ефективните инсталации използват отработена топлина за
предварително нагряване на газа и
източника на топлина за нагряване
на топлоносителя (нефт), който от
своя страна нагрява пещта чрез
топлообмен нефт – въздух. Така се
избягват дългите тръбопроводи и
високото налягане на вентилаторите.
Изпусканият горещ въздух от машините за производство на синтетични влакна може да съдържа органични вещества, които са източник
на атмосферно замърсяване. В
такъв случай се прилага каталитично горене, което редуцира замърсителите към въглероден двуокис и
вода. За да се поддържа реакцията,
температурата на изхвърлените
газове трябва да се повиши до 360380 °С. Използва се допълнителна
газова горелка, която повишава
температурата на изхвърлените
газове, преди те да достигнат до
катализатора.
Съществуват два случая, когато
относителната влажност на отработения въздух има приемлива ниска
стойност. Въздухът трябва да премине през машината още веднъж,
след като е бил пречистен от катализатора, за да се извърши топлообмен между него и пресния въздух,
навлизащ в машината - в този случай ако въздухът е сух, може да се
използва регенератор. Освен това
могат да се използват и описаните
рекуператори, като к.п.д. на оползотворяването е 70%.
Отработените газове се пречистват с катализатор и в уредбите
за производство на азотна киселина. На фиг. 4 е показано как отработеният газ се използва в два котела за оползотворяване на отработени газове при двустепенна катали-

тична реакция.
На фиг. 5 е показана пещ за изгаряне на течни отпадъци с оползотворяване на топлината. В тази пещ
отработеният газ има разход 22,9
kg/s и се охлажда от 1200 до 168 °С,
като се получава прегрята пара с
дебит 10,4 kg/s при налягане 1930
kPa и температура 400 °С.
Въпреки всичко има редица проблеми, които трябва да се разглеждат
отново при изгарянето на течни
въглеводороди и използването им
като топлинен източник:
l Състав на отработения въглеводород.
l Вискозитет на отработения въглеводород.
l Корозия, която трябва да се има
предвид при помпите, тръбопроводите, клапаните и дюзите.
l Реакции с други съединения.
l Полимеризация (при високи температури).
l Образуване на пепел, която запушва клапи, отвори и др. в тръбопроводната система.
l Пепел, която може да причини реакция с огнеупорните материали в
горивната камера.
l Шлакообразуване, което е вредно
за повърхнините на тръбите.
l Продукти на горенето, които затрудняват работата на топлообменника.
l Отпадъчни продукти, съдържащи
азот, които трудно се окисляват до
NOX.
Решаването на тези проблеми от
компетентните производители на
пещи за изгаряне на отпадъци или
производителите на топлообменници, които имат опит в приложението на пещи за изгаряне на отпадъци,
ще даде възможност да се отговори
адекватно на потребностите на
клиентите.
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Стабилизиране на
утайки
Важен етап в процеса на преработка на отпадъчни води

В

процеса на пречистване на отпадъчните води основните замърсяващи вещества се отделят във вид на утайки. Важен етап от тяхната обработка е стабилизирането, по време на което органичните вещества се разграждат, с оглед предпазване на околната среда от разпространяване на газове и зарази. Суровите утайки могат да
останат нетретирани, само ако впоследствие бъдат
обработени в инсинератор за сурови утайки. Всички други методи изискват стабилизиране на утайките.
Основните цели на процеса на стабилизиране на утайките са намаляване на количеството утайки и твърди
частици; подобряване на характеристиките на утайките след обезводняване; създаване на възможност за оползотворяване на биогаз, създаване на капацитет за съхранение на утайките за третиране. В зависимост от крайните цели са необходими различни нива на стабилизиране
на утайките. Така например стабилизирането не е задължително, когато утайките ще бъдат използвани в термични процеси или ще претърпят биологично преобразуване, освен ако транспортът, безопасността или опасенията от страна на операторите на съоръженията за
евентуални зловонни газове не го налагат. Оползотворяването им в селското стопанство (в течно или сухо
състояние), както и употребата им в полутечно състояние върху земи, особено за озеленяване, изисква напълно
стабилизирани утайки. Обезвреждането им в депа изисква обезводняване или сушене, както и частично до напълно
стабилизирани утайки в зависимост от метода.
За биологичното стабилизиране на утайките се използват предимно два метода - аеробен и анаеробен.

то им в земеделието, рекултивация на терени или складиране. Често пъти за обеззаразяване се прилага и допълнителна обработка с негасена вар, което увеличава
себестойността на третиране на утайките чрез анаеробно изгниване.
Посредством различни мерки може да бъде постигнато по-добро разграждане на материала и по този начин
да се намали обемът на утайките, както и да се получи
по-голямо количество газ и по-малко шлака. Те също така
влияят положително на по-нататъшното оползотворяване на утайките.
Хомогенизирането на утайките увеличава вискозитета с до 40%, а химичното потребление на кислород (ХПК)
със 130% и по този начин подобрява производството на
газ с 10-30%, което на свой ред води до намаляване на
нежеланите емисии на парникови газове. Също така се
намаляват разходите за почистване на инсталациите от
флокуланти и остатъци. Непрекъснатото разбъркване на
утайките се осъществява чрез помпи, хидроелеватори,
пропелерни бъркалки и др. Сред предпочитаните методи
е използването на пропелерни бъркалки, тъй като с тях

Анаеробно стабилизиране
При този метод за стабилизиране на първични и вторични утайки обикновено се използват биореактори и
открити изгниватели. Активният органичен товар и
количеството утайки се намаляват посредством биологично разграждане на съдържанието на органичен материал в отсъствието на кислород. Разграждането в биореактори се извършва при мезофилен (30-38 °C) или термофилен (49-57 °C) температурен режим и обикновено
продължава 20-30 дни. Като страничен продукт се получава метан, който може да бъде използван за производството на енергия. Изгнилите утайки вече не отделят
миризма, тъй като първоначално съдържащите се в тях
органични вещества до голяма степен са разградени.
След анаеробно изгниване в биореактори органичното вещество на утайките намалява с 30-40% и при добре работещи съоръжения се очаква получаването на
стабилизиран остатък след преминаване на утайката
през биореакторите. Голяма е вероятността този остатък да съдържа някои патогени, изискващи температури за тяхното обезвреждане много по-високи от тези
в анаеробните изгниватели. При последващо оползотворяване на остатъка от утайките е задължително провеждането на пълен физико-химичен и микробиологичен
анализ за доказване на тяхната годност при използване-
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се постигат оптимални резултати,
а разходът на електроенергия е с
пъти по-нисък в сравнение с характерния за хидроелеваторите например.
Все по-често се практикува и смесване на суровите с гниещите утайки,
което се осъществява посредством
газа, отделян от самия биореактор и
събиран в купола му. Използват се няколко метода за смесване на утайките чрез метана. Сред доказалите своята ефективност е подаването на
газова струя в основата на изгнивателя, при което възниква интензивен
размесващ поток от центъра към периферията. В изгнивателя газът се подава посредством дифузори или вертикални тръби. Следва да се има предвид обаче, че ефективността на този
метод зависи до голяма степен от
съотношението между диаметъра на
изгнивателя и височината му. Обикновено в процеса на оразмеряване на
устройствата, използвани за разбъркване на утайките, се цели прехвърлянето на цялата утайка в съоръжението да се осъществи в продължение на интервала от 5 до 10 часа.

Недопускане на
температурни колебания
Температурата в биореактора не
трябва да пада под 38 °C и трябва да
се поддържа в постоянни граници.
Осъществяването на допълнително,
изкуствено затопляне на утайките
осигурява ускорено протичане на процесите на минерализиране на органичните вещества. За целта се използват различни методи, които могат
да се разделят в две основни групи с директно и индиректно подгряване.
Методите за директно подгряване на
утайките се основават на използването на прегрята пара или на топла
вода, които се подават директно вътре в самия изгнивател. В последните години, като резултат от постигането на много добри резултати, се
отдава предпочитание на използването на нисконапорна пара (до 0,5 atm)
с температура 110 оС, която се подава в утайкопровода за пресни утайки. Методът дава възможност за затопляне на малък обем за кратко време, поради което се приема като
много подходящ и за пастьоризиране
на утайките.
При индиректното подгряване се
използва принципът на топлообмена.
Характерно за индиректното подгряване е, че през затворена система,
състояща се от топлообменник и
нагревател, циркулира топлоносител
(гореща пара или топла вода). Топлообменниците, които се използват за
подгряване на утайките, са вътрешни и външни, в зависимост от разположението им спрямо биоректора.
Обикновено вътрешните топлообменници представляват серпентини
от метални тръби, през които цир-

102

кулира топла вода или пара с температура до 60 оС. Този вид топлообменници намират сравнително ограничено приложение, тъй като по време на работата им серпентината се
покрива със слой от утайки, което
значително влошава топлотехническите й характеристики. От разнообразните конструкции външни топлообменници в практиката са се наложили предимно тръбните и спираловидните. Загряването на постъпващата или рециркулиращата утайка се
осъществява при нейното преминаване през топлообменника. Все по-широко приложение намират спираловидните топлообменници, тъй като в
сравнение с тръбните те имат подобри топлотехнически показатели,
както и около 10 пъти по-малка площ.

Химическа дезинтеграция
При този метод структурата на
утайките се променя посредством
химични процеси и така се улеснява
биоразграждането. Химическата дезинтеграция включва главно предизвикване на утаяване с помощта на
железни соли, което води до намаляване на фосфора и по този начин се
подобрява обезводняването; използването на утаители на полимерна
основа; добавянето на гасена вар за
хигиенизиране на утайките и за стабилизиране на киселинната основа.
При последния метод суровите обезводнени утайки могат да се смесват
с вар в количество, достатъчно за
повишаване на рН над 12 и задържане при тези условия за 2 часа с цел
поддържане на температура на сместа над 70 оC. Разходът на вар може
да достигне до около 500 kg на тон
сухо вещество в утайката. Вместо
вар може да се използва по-евтин
прах от филтрите на циментови
пещи. След обработка с вар съдържанието на сухо вещество в утайките нараства до 37%.

Аеробно стабилизиране на
утайките
При този метод на стабилизация
микроорганизмите, които се
съдържат в утайките, се стимулират посредством подавания кислород и почти цялата налична органична материя се превръща в минерални и хумусоподобни крайни продукти.
Стимулирането на активността на
микроорганизмите и по-нататъшното стабилизиране се постигат в
басейни, които се аерират по различен начин: центробежно аериране,
въртящи се четки, вентилатори или
други вентилационни съоръжения
като например, мембранни дифузори.
За да се осъществи този тип стабилизиране на утайките, е необходимо да се приложи продължително
аериране. При него органичните вещества се изчерпват и аеробните мик-

роорганизми достигат стадия на самоокисление или ендогенно дишане. На
аеробно стабилизиране се подлагат
неуплътнени или уплътнени активни
утайки, както и смесени с първичните утайки. Върху нормалното протичане на процеса оказват влияние редица фактори, сред които продължителност и интензивност на аерирането, състав на утайката, както и
температура и натоварване на стабилизатора с органични вещества.
Аеробното стабилизиране понася
известни изменения в натоварването и киселинността (рН) на средата. Обикновено температурните
граници, в които може да се осъществява, са от 8 до 35 оС. За нормално протичане на процеса обаче е
добре да се отчете натоварването
на 1 m3 от стабилизатора с органично вещество. Обикновено за активни утайки се препоръчва натоварване до 2 kg/(m3.d), а за смесени
активни и първични - до 3-4 kg/(m3.d).
Продължителността на аериране
се определя от вида на утайките. За
неуплътнена активна утайка например е от 2 до 5 дни (d), за смесени
утайки от първична утайка и уплътнена активна утайка този период е
от 8 до 12 d (при 20 оС), а за утайките от производствени отпадъчни
води продължителността на аерирането се определя експериментално.
Самото аериране би могло да се
осъществи по пневматичен път или
с турбинни плуващи аератори. Необходимата инсталирана мощност за
аераторите е 25 W на 1 m3 утайки.
Необходимата интензивност на
аерирането е добре да бъде не помалка от 6 m3/(m2 .h). Разходът на
въздух се определя в зависимост от
концентрацията на утайката и обикновено се приема за около 1-2 m3/
(m2 .h). Средният разход на електроенергия е около 10 - 12 kWh за стабилизиране на 1 m3 утайки при средни
температурни условия.
Съоръженията, които се използват
за аеробно стабилизиране на утайките, са познати като стабилизатори
и принадлежат към категорията на
биобасейните. Обикновено се използват две технологични схеми с различни модификации - пълно окисляване,
при което се осъществява продължително съвместно аериране на неутаената отпадъчна вода и утайките
(без първичен утаител) и самостоятелното стабилизиране на утайките, при което могат да се стабилизират излишни активни утайки. Утайковата вода, получена от уплътняване на аеробно стабилизирани утайки,
се отвежда в биобасейните.
Аеробното стабилизиране е много подходящо за обработване на
утайки от промишлени отпадъчни
води поради сравнително лесното
управление на процеса.
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