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накратко
Siemens направление Сградни технологии организира среща за
своите партньори
На 22 ноември 2013 г. Siemens направление Сградни технологии организира съвместна среща на своите партньори за Продукти и системи за
сградна автoматизация, и Системи за сигурност и пожаробезопасност. На
събитието присъстваха 75 представители на 25 партньорски фирми.
Програмата се проведе паралелно в две отделни зали за всяко от продуктовите направления в хотел РИУ Правец, гр. Правец.
Срещата бе официално открита от Йозеф Щадлингер, ръководител на
Siemens Building Technologies за Австрия, Централна и Източна Европа, който
накратко представи дейността направлението. Инж. Александър Стоянов,
ръководител направление Сградни технологии, също приветства гостите
и обобщи приоритетите на направлението у нас. „Ние сме вашият предпочитан партньор, предлагащ интелигентни решения за енергийно ефективни, безопасни, сигурни сгради и инфраструктура“, заяви той пред
присъстващите.
Участниците в събитието се запознаха с новостите в системите за
сигурност и пожароизвестяване, както и в продуктите и системите за
ОВК на компанията. Бяха демонстрирани и специализирани онлайн приложения, маркетингови материали и бъдещи маркетинг активности на направлението в България.
Събитието приключи със специално организирана за гостите забавна
програма, а най-добре представилите се партньорски фирми през 2013-та
бяха отличени със сертификати.

Fanuc FA България в тясно сътрудничество с Технически
университет През последните години сътрудничеството между катедра "Технология
на машиностроенето и металорежещи машини" при ТУ – София и Fanuc
София

Fa България се развива с ускорен темп, съобщиха за сп. Инженеринг ревю
от компанията. "Формите на сътрудничество се развиват в няколко направления: предоставяне чрез дарение на софтуерни продукти и техника;
провеждане на срещи, презентации и консултации; създаване на предпоставки за бъдеща работа. До настоящия момент Fanuc FA България предостави безвъзмездно на катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" CNC управление Fanuc 31i A с вградена система за
програмиране Manual Guide I, два броя PC базирани симулатори Fanuc NC
Guide Academic Package; робот М430iA 4FH; софтуер за програмиране и
симулация на роботизирани системи Roboguide и софтуер за връзка (Screen
Display Function) на CNC FANUC 31i с мултимедия и управление на CNC",
заявиха от Фанук.
"От изключително значение за катедрата са провежданите консултации от Йордан Тодоров, Валентин Тенев, Георги Байчев и други по софтуерни проблеми. Като насоки за бъдеща дейност се предвижда съвместно
разработване на учебни материали, организиране на курсове за обучение
на специалисти и др. Това сътрудничество е пример за затваряне на триъгълника "образование-наука-бизнес" и е насочено към хармонизиране на висшето образование с европейските измерения и потребностите на пазара
на труда", допълни проф. дтн Георги Попов, ръководител катедра ТМММ.
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накратко
Conflow Spa разшири гамата електропневматични позиционери
Conflow Spa разшири предлаганата гама електропневматични позиционери за линейни и ротационни задвижвания с модели, изпълнение в алуминиев корпус с висока степен на защита от механични въздействия, съобщиха
за сп. Инженеринг ревю от фирма ЛД, представител на италианската компания у нас.
„Новите модели са сертифицирани според ATEX II 2G Ex d IIC T6 (или IECEx
Ex d IIC T6). Серията SS3L и SS3R са с микропроцесорно „smart“ управление,
стандартно са окомплектовани с трансмитер за положение, крайни изключватели, както и с възможност за HART и PROFIBUS комуникация“, допълниха
от ЛД.

Гюринг представи високопроизводителни CFK фрези за
Наскоро Гюринг представи високопроизводителни CFK фрези за обработка
композитни
на
композитни материали, които осигуряват чисти кантове на среза без
материали

разслояване, съобщиха от Гюринг България. „Обработката на съвременни
материали като въглеродно подсилени пластмаси (CFK) е растящо предизвикателство за производителите на режещи инструменти. За да се обработват рентабилно най-новите поколения от този високотехнологичен
материал, са необходими ефективни високотехнологични инструменти,
които да избягват преди всичко разслояването или стърчащите от детайла влакна, както и термичните щети, но същевременно да работят максимално ефективно“, заявиха от компанията.
„В изследователския си център за композитни материали фирма Гюринг
разработи фреза с нов вид разположение на режещите ръбове. При нея два
режещи ръба са под ъгъл на завъртане 25° един спрямо друг. Фрезата на
Гюринг разполага с познатите от твърдосплавните фрези и райберите
неравномерно деление (различни ъгли) на режещите ръбове по периметъра.
Това предотвратява преждевременна склонност към разслояване. Дори при
нестабилно затягане CFK фрезата работи изключително спокойно. Резултатът е обработка без разслояване и по-голяма издръжливост на инструмента“, допълниха от Гюринг България.
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накратко
Microchip придоби белгийския производител на комуникационни
Microchip Technology обяви придобиването на белгийския производител
решения EqcoLogic
на еквалайзери и коаксиални приемопредавателни прибори за автомобилостроенето и индустрията EqcoLogic. Компанията, базирана в Брюксел, води
началото си от Университета Vrije в белгийската столица.
„Развитието на високоскоростни индустриални мрежи като MOST и
Ethernet и необходимостта от надеждно предаване на данни на по-дълги
разстояния чрез стандартни коаксиални кабели създава потребността от
съвременни и високоефективни изравнителни и приемопредавателни технологии. Продуктите на EqcoLogic са особено подходящо решение за подобни embedded приложения“, сподели Ганеш Муурти, главен оперативен директор на Microchip.

Cognex представи нова версия на софтуера за визуална
Производителят на системи и решения за машинно зрение Cognex прединспекция In-Sight
стави версия 4.9 на своя софтуер за визуална инспекция In-Sight Explorer,
съобщиха от фирма Ехнатон, представител на Cognex у нас. „Новата версия предлага разширен набор от инструменти и подобрен комуникационен
пакет Cognex Connect, включващ протокол за комуникация със системите
за управление и мониторинг iQ Sensor Solution (iQSS) на Mitsubishi Electric
Corporation. In-Sight Explorer 4.9 работи с Cognex Directory Server (CDS) за централизиране, оторизиране и управление на всички потребители в In-Sight
системи като част от цялостната архитектура за информационна сигурност на предприятието. С добавянето на CDS Cognex предлага пълен софтуер пакет за управление на сигурността на системи за машинно зрение“, поясниха от Ехнатон. „In-Sight Explorer 4.9 включва инструмент за
откриване на недостатъци по повърхностите (драскотини, обезцветяване, петна от изгаряне/черни петна, гънки на етикетите, малки вдлъбнатини, капки или точковидни дефекти) и филтър за корекция на изображенията,
който балансира неравномерното осветяване и спомага за по-лесното
откриване на недостатъци. Софтуерът разполага и с традиционните инструменти на Cognex за инспекция на ръбове и за откриване на нелинейни
изкривявания върху повърхнините“, допълниха от компанията.

Rockwell Automation придобива vMonitor
Rockwell Automation обяви, че закупува vMonitor, глобален доставчик на
безжични решения за нефтената и газовата промишленост, съобщиха от
фирма Ротек, официален дистрибутор на компанията у нас. Сделката по
придобиването се очаква да приключи в рамките на два месеца, като след
това vMonitor ще стане част от сегмента „Control Products & Solutions“ на
Rockwell Automation.
„vMonitor е флагман на редица инициативи за осъществяване на проекта
Digital Oilfield и пионер в изпълнението на отдалечени операции по целия
свят. Компанията осигурява иновативни решения за мониторинг и контрол на сондажни отвори и напорни тръбопроводи, които съчетават наймодерните безжични уреди и комуникации със софтуер за визуализация, като
позволяват на потребителите да вземат по-информирани решения за подобряване на производството“, заявиха от Ротек.
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интервю

Наш приоритет е да намерим
най-доброто техническо
решение за всеки клиент
инж. Станислав Михайлов, прокурист
и инженер проекти в Ауто Профи-Н,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми инж. Михайлов, представете накратко дейността
на Ауто Профи-Н пред читателите на сп. Инженеринг ревю.

Фирма Ауто Профи – Н е основана през 1993 г. като търговско дружество притежател на договори за
изключително представителство за
територията на България на цяла
поредица от първостепенни европейски производители от автомобилния
сектор. Оттам и името на фирмата. Понастоящем дружеството е
изключителен представител за
България на два концерна, признати
лидери в съответните области.
Първият от тях е най-големият световен производител на задвижваща
механична техника (редуктори, мотор-редуктори и съединители)
FLENDER, който от 1 януари 2006 г.
е в рамките на концерна SIEMENS.
Другият ни партньор е VDО - найголемият производител в света на
тахографи, тахошайби, скоростоограничители, бордово оборудване и
системи за контрол и управление,
предназначени за автомобилната
промишленост, част от групировката Continental Automotive.
Партньорството ни с тези компании е дългогодишно и ползотворно.
Приоритет за нас е да намерим найдоброто решение за всеки клиент, без
да си позволяваме компромиси.
Конкурентни ли са изделията
им на българския пазар и защо?

FLENDER е най-известната марка
на световните пазари във всички
индустриални сектори, която държи
най-голям пазарен дял. Същото може
да се каже и за присъствието на продуктите на българския пазар.
FLENDER е изцяло немски производител с успешна 120-годишна история
в механичните задвижвания. От 80
години фирмата произвежда висококачествени редуктори и съединители за индустрията и за първоначално
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вграждане. Цикълът на
производство е изцяло
затворен. Производството и инженерингът основно са базирани в Германия.
Най-големият завод за чугунени отливки в Европа
е
собственост
на
FLENDER, респективно
вече и на SIEMENS. В него
се произвеждат чугунените съединители като заготовка под прецизно леене, което не
изисква последваща обработка, като
изключим пробиването на отвора и
нарязването на шпонъчния канал, когато клиентът иска доставка с готови отвори за монтаж. Там се произвеждат и редукторните кутии
също под прецизно леене, което позволява голяма гъвкавост на фирмата. Всички размери редуктори са на
модулен принцип и отговарят на найстрогите стандарти за издръжливост и сигурност.
Освен стандартните редуктори и
съединители, натрупаният опит позволява на FLENDER да поставя стандартите в различните браншове със
стандартизирани задвижвания като
например за кофови елеватори, за
мелници, за турбини и много други.
В кои сектори намират реализация продуктите на FLENDER?

FLENDER е световен лидер в задвижването на машини в енергетиката (рудници, ТЕЦ, ВЕЦ), химия и околна среда, работа с отпадни води
(аератори, разредители, сгъстители), смесители, охладителни кули,
водни турбини, помпи и компресори,
филтрационни вани за избистряне на
течността в пивоварството, изсушителни барабани. Продуктите намират широк прием и в подемнотранспортната техника; производство на гума, пластмаса, хартия,
стомана, циментова и суровинна
индустрия, релсов транспорт, кора-

бостроене и ветрогенератори.
Как е организиран сервизът и
поддръжката на доставеното
оборудване?

FLENDER има сервизен отдел, който се занимава с шеф-монтаж, проектиране на машини, диагностика,
ревизиране, сервизиране, ремонт на
място при клиента или в сервизна
база на компанията. Това е един екип
от над 50 човека, които постоянно
са на разположение и реагират в
рамките на 24 часа.
Разкажете ни за някои от последните проекти, в които участвате с оборудване на
FLENDER?

Част от последните ни проекти
са свързани с доставки за Мини Марица Изток, където тече рехабилитация на багери. Две поредни години
доставяхме за тях планетарни редуктори за кофово колело по 24 т. В
момента реализираме и един проект
в Дънди Прешъс Металс Челопеч.
Работим с всички големи промишлени предприятия в България, с всички
циментови заводи, с големите минно-добивни предприятия и др. Навсякъде има задвижвания FLENDER от
най-малките мощности до няколкостотин киловата.
Използвам възможността да пожелая весели празници и успешна
нова 2014 г. на нашите клиенти и
партньори от името на целия екип
на Ауто Профи-Н!
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България заема важно
място в стратегията
за развитие на LEM
Борян Борисов,
генерален мениджър на ЛЕМ България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Борисов, в края на октомври 2013 г.
стартира производството в първия завод на
швейцарската компания LEM в България. Каква е
неговата специализация?

LEM е световен лидер на пазара в предоставянето на
иновативни и висококачествени решения за измерване
на електрически параметри. Преобразувателите на ток
и напрежение се използват в широк спектър от промишлени и автомобилни пазари. Всъщност в ежедневието
си срещаме навсякъде сензори на LEM, но за нас те остават невидими. Сензорите на LEM са вградени в почти
всички модерни битови уреди, в асансьори, във влакове,
автомобили, а така също и в системите за производство на зелена енергия. Това е и специализацията на
българския завод - производство на широка гама LEM
сензори.
От какво бе продиктувано решението за тази
инвестиция? С какво България спечели вниманието на световен производител като LEM?

Решението на LEM да инвестира в България не е случайно. Сред основните преимущества е това, че в последните няколко години страната е сочена като една
от най-финансово стабилните страни в Европейския
съюз. Това се дължи и на факта, че в България съществува валутен борд и левът е обвързан към еврото. Това
води до по-малка зависимост от валутните колебания и
риск за бизнеса.
Освен това България е страна с традиции в подобен
или сходен род производство. Това е предимство при
осигуряване на технически кадри с висока инженерна
култура, които ще са в състояние да предлагат нови
идеи и подобрение, свързани с бъдещето на компанията.
Не на последно място, разходите за производство в
България са несравними с тези в Западна Европа или
Япония, което води до повишаване на конкурентоспособността.
Къде се намира новата производствена база и
какъв e нейният капацитет?

Новата производствена база се намира в София, кв.
Илиянци. Заводът на LEM разполага с близо 5000 кв. м
производствена площ, с изградена инфраструктура,
отговаряща на съвременните изисквания за едно модерно електронно производство. Към момента в ЛЕМ България работят близо 50 души, като в следващите няколко
години броят им ще достигне 400.
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Какви съвременни технологии и оборудване са внедрени в производството и от кои доставчици?

Все още сме в началото и към момента разполагаме
с първите производствени мощности, трансферирани
от Швейцария. Машините и оборудването са на много
високо технологично ниво, част са напълно автоматични, част полуавтоматични, като и двата вида осигуряват процес под контрол. Относно доставчиците - естествено продължаваме с настоящите, които са извън
България, но в паралел работим по оценка и валидация на
местни такива.
Какъв е планираният пазарен обхват за продукцията на новия завод?

Както вече казах, LEM е световен лидер в областта,
като разполага с производствени бази в Швейцария,
Япония, Китай, вече и в България. В същото време има
изградена търговска мрежа и офиси по цял свят. Това
означава, че произвеждаме и изнасяме LEM сензори по
цял свят.
Какво е мястото на тази инвестиция в цялостната политика на LEM? Какви са намеренията ви
за развитие на местния пазар?

ЛEM България е най-новият завод на LEM групата, който ще бъде развит до пълния си капацитет в сравнително кратки срокове - няколко години. Това означава, че ЛЕМ
България заема важно място както в настоящата, така
и в бъдещата стратегия на LEM. Постепенно ЛЕМ България ще се превърне в база за бъдещото разширение на
LEM както на европейските, така и на световни пазари.
Това, заедно с добрия технически потенциал, обуславя ЛЕМ
България като ключов фактор в бъдещето на LEM.
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ROESLER произведе една
от най-големите
най-големите бластиращи
инсталации в света
През 2013 година немската компания Roesler
Oberflaechentechnik произведе и монтира една от най-големите бластиращи инсталации в света, съобщи за сп.
Инженеринг ревю инж. Георги Захариев, ръководител на
офиса в страната. „Инсталацията бе внедрена в Украйна, в леярната на Енергомашспецсталь (ЕМСС) в гр. Краматорск, където се произвеждат и обработват отливки дълги до 12 м, широки до 7 м, високи до 5 м и с тегло
до 250 тона“, поясни инж. Захариев.
Освен с този успех Roesler Oberflaechentechnik ще запомни отминаващата година и с лидерските си позиции
на пазара на бластираща техника. „Roesler стана европейски пазарен лидер по продажби на бластираща техника. Целта, която фирмата си постави през 1997 г., навлизайки в призводството на бластиращата техника, е
постигната. По оборот, реализиран от продажби на нова
бластираща техника, Roesler e на водеща позиция в Европа“, допълниха от представителството у нас.

Atlas Copco разшири гамата
компресори GA VSD+
VSD+ с нови
модели

Atlas Copco разшири представената през април 2013
г. серия GA VSD + с нови модели маслени винтови компресори с мощност от 18 до 37 kW, съобщиха от Atlas
Copco Bulgaria. „Серията честотно-управляеми компресори GA VSD + придоби голяма популярност на пазара благодарение на своите функционални характеристики, които позволяват икономия на енергия до 50% и скок в производителността с 13%. Освен това серията се предлага на достъпни цени за всички потребители на компресори, с което Atlas Copco иска да даде своя принос за поустойчива индустрия. С въвеждането на GA VSD + 18-37
kW очакваме още повече продажби, повече икономии на
енергия и намаляване на влиянието върху околната среда“, заявиха от Atlas Copco.
„За максимална надеждност Atlas Copco вгражда нова
функция в своите VSD компресори - „предотвратяване
на конденз“. Благодарение на алгоритъм в контролера на
GA VSD + кондензацията в маслото е предотвратена
при всички обстоятелства, дори и в тези, при които
компресорът трябва да се справи с изключително ниско
натоварване (компресорът се задейства за по-малко от
една минута на всеки час). Тази функция е още една важна стъпка към повишаване на енергийната ефективност
на компресорите с честотно управление“, допълниха производителите.
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Професионалният опит
ни дава възможност
да предложим решения
за различни индустрии
Руслан Папазян,
генерален директор
на Трелеборг Сийлинг
Солюшънс България,
пред списание
Инженеринг ревю

Уважаеми господин Папазян,
Trelleborg е глобална производствена група, която предлага решения за уплътняване,
контрол на вибрациите и защита на производствени среди в цял свят. Какво е мястото на България в пазарната
политика на компанията?
Продуктите на Trelleborg присъстват директно на българския пазар от повече от 20 години. От
2007-ма групата има и производствени мощности в страната, представени от Трелеборг Сийлинг Солюшънс Силкотех. Нивото на бизнес
активност в индустриите, за които
Трелеборг Сийлинг Солюшънс предлага решения, не позволява България да
има доминираща роля в глобалната
организация. От друга страна, потенциалът на регионалния пазар прави страната ни и държавите, за които дейността се управлява от
България, обект на интерес, който
надвишава обема на икономическа
активност. Неслучайно през 2013 г.
компанията откри своя нов офис и
логистичен център в близост до
летище София, като базата предлага възможност за организиране на
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дейности и събития от значение
както за регионалните клиенти на
Trelleborg, така и за глобалната организация на компанията.
Кои са основните приоритети в дейността Ви с оглед на
факта, че офисът на компанията у нас е отговорен за
целия регион? Как е организирана дейността ви за покриване на пазарите в съседните страни?
От базата ни в София екипът на
компанията управлява дейността в
България, Румъния, Беларус, Украйна и
Турция. Първостепенен приоритет

за Трелеборг Сийлинг Солюшънс
България е да сме надежден партньор, като навременно предоставяме нашите иновативни уплътнителни решения на настоящите ни клиенти. За целта организацията на екипа ни по доставките предоставя
възможността да се предлагат продукти от над 20 производствени
предприятия, разположени в България
или различни точки на света. За да
постигнем навременна реакция в
кратки срокове, оперираме и със специално изграден климатизиран логистичен и складов център в София.
От друга страна, екипът ни по
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проектен инженеринг и продажби
активно работи по нови продукти,
които се внедряват в производството на сегашни или бъдещи клиенти на компанията. Предимството на Трелеборг Сийлинг Солюшънс
България е, че професионалният
опит и езиковите познания на екипа ни дават възможност да предложим решения за различни продукти,
индустрии и държави. Допълнително, тимът има възможността да
координира инженеринговите решения със специалисти от един от
деветте глобални центъра за развойна дейност на Трелеборг Сийлинг
Солюшънс.
Процесът по продажби и контактът с клиентите ни в България,
Румъния, Беларус и Украйна се осъществява директно от офиса в София,
като дейността в Турция оперативно се ръководи от локализиран в
Истанбул екип по продажби.
Компанията предлага богата
продуктова гама. Кои ваши
решения се радват на най-голям интерес на местния пазар и от какво е продиктуван
той?
Уплътнителните решения на Трелеборг Сийлинг Солюшънс намират
приложение в техника, която работи в условия с високи изисквания в
космоса, на повърхността на земята и водата или на километри под
тях. Индустриите, чиито продукти
са изложени на подобни условия, и в
които Trelleborg няма участие, са
малко. Същевременно Trelleborg често е водещ доставчик на пазарите,
на които участва. По тази причина

решенията, които компанията доставя на местния пазар, отговарят
на профила на индустрията, която
страната развива. Вследствие на
състоянието на българския пазар
отличен прием имат решенията например за хидравлична техника,
електрически инструменти и оборудване, техника за санитарната и
петролна промишленост. В Румъния
доставчиците за самолетостроенето и автомобилната индустрия са
доминиращи. Беларус е специализирана в производството на тежка
подемна и транспортна техника за
индустрията и селското стопанство, а Турция и Украйна предоставят почти цялата палитра на индустриалния сектор.
Сред клиентите Ви са някои
от най-известните имена в
българската индустрия. Разкажете ни малко повече за
вече създадените партньорства на местния пазар. Каква е стратегията на компанията за разширяването на
листата с дългосрочни клиенти?
Наистина имаме честта сред клиентите ни да са водещите имена в
индустрията и техните най-важни
партньори и доставчици. Голяма
част от българските ни клиенти са
експортно ориентирани, като заемат водеща позиция за продуктите,
които произвеждат както в Европа,
така и в световен мащаб.
За Trelleborg е изключително важно да изгради дългосрочни партньорски взаимоотношения със своите
клиенти, които са базират на ком-

Руслан Папазян е новият генерален директор на компанията Трелеборг
Сийлинг Солюшънс България – част от глобалната група за инженеринг и
производство на полимерни уплътнителни решения Тrelleborg. От базата
си в София екипът на компанията управлява дейността в България, Румъния, Беларус, Украйна и Турция.
Преди да се присъедини към екипа на Трелеборг, Папазян е работил за
швейцарско-шведския концерн за автоматизация и енергетика АББ. През 2000
г. постъпва в изследователския и развоен център на АББ Швеция, като
отговорностите му включват проектен мениджмънт и ръководство на екип
за продуктови разработки. През 2009 г. поема управлението на отдел бизнес развитие за енергийни системи и продукти към АББ България и Румъния.
От 2010 г. е изпълнителен директор на АББ базата в Севлиево, специализирана в производство и продажби на електроенергийно оборудване.
Руслан Папазян защитава през 2005 г. докторска степен по електро- и
полимерни технологии към Кралския технологичен институт – Стокхолм
(KTH). Получава награда за най-добра изследователска разработка за 2004
г. от обединението на шведските електропреносни и разпределителни
предприятия (ELFORSK). През 2011 г. печели конкурса Next Generation на вк Капитал и стипендия за Executive MBA към Шефилдския Университет,
Великобритания. През 2012 г. Папазян е избран за член на борда на директорите на Българо-скандинавската търговска камара.
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петентност, качество на обслужването и постоянно предлагане на найиновативните решения в индустрията. Една от причините за интереса към продуктите на Trelleborg е, че
продуктите ни почти винаги са критични за функционирането на системата, в която са вложени. Например
можете да си представите последствията, ако уплътнителят на един
самолетен колесник не функционира,
както е предвидено. В това отношение качеството на инженеринговото решение на Trelleborg, изборът на
материал, както и контролът при
продуктовото производство, гарантират правилната и продължителна работа на системата, в която
това уплътнително решение е вложено.
Какво според Вас е бъдещето
на пазара на полимерни уплътнения в България и какви са
плановете на Трелеборг за
пазарно присъствие на него?
Трелеборг Сийлинг Солюшънс е
водещ доставчик на пазара на полимерни уплътнения и развитието на
дейността на компанията в България до голяма степен ще се определи от два фактора. Единият е бъдещото развитие на сега действащите производствени предприятия,
които са клиенти на Trelleborg, а
другият е навлизането в България на
нови глобални и местни компании.
Вследствие на глобалната криза,
започнала през 2008 г., ясно се очертава тенденция на регионализиране
на дейността на нашите клиенти с
глобално производствено и пазарно
присъствие. Регионите, които се
оформят, са Европа, Северна и Южна
Америка, Азия и Близкия Изток. В тях
глобалните компании се стремят да
създадат самодостатъчен производствен капацитет, който да задоволи нуждите на регионалния пазар.
Тази тенденция се различава от периода преди кризата, когато Далечният Изток се възприемаше като
основна конкурентна производствена дестинация, задоволяваща глобалното търсене. В това следкризисно
развитие България и регионът имат
потенциала да привлекат производствени компании за изпълнение на
тяхната европейска стратегия.
Страната ни разполага с редица предимства в това отношение, като
важно за България е да защити пред
потенциалните инвеститори имиджа на страна със стабилна, прозрачна и предвидима бизнес среда.
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Основната ни насока
за развитие е изцяло
ориентирана към
клиента
Огнян Зарев,
изпълнителен директор на Филкаб,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Зарев, вече близо година сте изпълнителен директор на Филкаб. Каква бе тя
за фирмата и кои бяха ключовите моменти в
бизнес развитието й?
През този период, за съжаление, икономическата ситуация в страната не се е подобрила съществено, а
при нас се отрази в липсата на сериозни обеми в изпълнение на търгове по ЗОП на ютилити компании, предприятия от добивната промишленост и енергопроизводството. Имаме запазен обем от дифузния пазар в
търговията на дребно и по-малка реализация в значими
строителни обекти поради свиването на този сегмент. Повишената конкуренция засегна и трите основни дейности на компанията - търговия, производство и
инженеринг на проекти, вследствие на което се работи в условията на ниски продажни цени и затруднена
събираемост на задълженията. Въпреки сложната обстановка фирмата инвестира в оптимизацията на своята организационна структура и качествено изпълнение на бизнес процесите. Новата структура има за задача да отразява процесите, внедрени и изпълнявани от
дружеството в оперативната му дейност. Същевременно тази структура е съобразена с добрите бизнес
практики и процесите, имплементирани в ERP системите от най-висок клас, каквато в момента се подготвяме да внедрим. Приключваме с цялостната модернизация и реконструкция на търговската ни база във Варна, с което ще постигнем оптимизация на складовите
пространства, осъвременяване на търговските площи
и подобряване на логистичното обслужване на нашите
клиенти.
Каква е фирмената Ви визия в динамично променящите се условия на българския пазар?
Каква е формулата една компания да бъде устойчив и предпочитан партньор?
По отношение на вътрешния пазар работим в силно
конкурентна среда с много голяма динамика на технологии и продукти. От години предлагаме продукти на едни
от най-реномираните европейски производители в на-
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шата област. Взаимното доверие се изгражда с години,
доказва се с много труд и отговорност както към нашите доставчици, така и към нашите клиенти. Стремим
се продажбата на всеки един продукт да е съпроводена
с компетентна консултация за неговото приложение, с
предоставянето на необходимата техническа документация и възможност за рекламация и сервиз. По отношение на продуктовото портфолио имаме амбиции да предлагаме най-новите продукти и технологии, съобразени
със съвременните тенденции за висока енергийна ефективност и развитие на интелигентните мрежи.
През последните няколко години основната насока за
развитие на фирмената ни политика е изцяло ориентирана към клиента, неговото комплексно и компетентно
обслужване. Имаме ново структурно звено с насоченост
към корпоративните клиенти по индустриални сектори. Неговата основна цел е запазване на съществуващите клиенти, тяхното цялостно обслужване, търсене и
спечелване на нови клиенти чрез разширяване на продуктовото портфолио и предлагането на нови услуги.
По отношение на външните пазари се стремим да
обхванем региона около България. Като първа стъпка за
навлизане сме предприели изпълнението на проекти,
свързани с възобновяеми енергийни източници. В тази
област имаме натрупан значителен опит и ноу-хау, достигнали сме високи капацитетни възможности и можем бързо да реагираме за цялостно изпълнение на различни по обем проекти.
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интервю
От 2013 г. компанията предлага нова услуга в областта
на обслужването на PV централи. Каква е предисторията
за това решение и какво определя стратегията за развитие на дейността Ви във
ВЕИ областта?
Услугите, които предлагаме на нашите клиенти, включват: проектиране и изграждане на PV обекти, консултации, управление на проекти, ремонт и поддръжка на вече изградени
системи. Новите услуги на Филкаб
за дистанционен мониторинг, известяване, абонаментна периодична и
аварийна поддръжка на фотоволтаични инсталации, целят да сведат до
минимум непланираните прекъсвания, да осигурят висока производителност и бързо възвръщане на инвестицията. Редовната профилактика на съоръженията осигурява дълъг
експлоатационен живот на компонентите и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването. По силата на сключени О&M
договори чрез новия си пакет от
услуги Филкаб гарантира висока степен на непрекъсната работа и висок
специфичен добив на електроенергия.
На базата на собствен опит, придобит по време на изграждането на
редица фотоволтаични обекти, открихме сериозен потенциал в тази
област и възможност да осигурим
нейното финансиране.
Приоритетни за нас през следващите години ще бъдат отново проектите, свързани с възобновяеми
енергийни източници, като ще развиваме основно поддръжката на големи PV електроцентрали. Ще разширим търговията с материали за изграждането на малки PV обекти с цел
да задоволим потребностите на инсталаторските компании от подобни материали, ще оптимизираме
складовите наличности, за да можем
да предложим комплексни доставки.
Според нас развитието на PV пазара
ще е в посока изграждането на малки промишлени и битови инсталации.
На по-късен етап ще се появи и пазар
на малки PV за собствено потребление на произведената енергия. Филкаб ще консултира и подпомага инсталаторските фирми при избора на
качествени материали, подходящи за
всеки индивидуален проект. По отношение на други направления с ВЕИ,
имаме интерес към инженеринговата част при изграждането на енергийни обекти, свързани с когенерация,
използването на биомаса, комбинира-
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ното производство на електроенергия от няколко източника. Можем
успешно да сътрудничим в изпълнението на зарядни станции за електромобили, интелигентни сградни
системи, малки ВЕЦ.
Кои са акцентите в търговската и инженеринговата Ви
дейност като партньори,
продукти, пазари? Кои са найинтересните проекти, в които сте участвали в последните години? Как се развива
производствената дейност
на компанията?
Предлагането на нови продукти и
усвояването на нови технологии –
това е основен принцип на работа във
фирмата през цялата й досегашна
история. Филкаб се наложи на пазара
като традиционен доставчик на качествени електротехнически продукти за енергийния, индустриалния и
строителния сектор – кабели и проводници, кабелна арматура, електроапаратура и средства за автоматизация, електроинсталационни материали и осветителна техника. На
клиентите си предлагаме инженерингови услуги и комплексни решения с
произведени от нас електротабла за
разпределителни уредби Н.Н. и Ср.Н.,
както и за контрол и управление на
технологични процеси, трансформаторни постове и възлови станции
Ср.Н. Наши лоялни партньори са ютилити компании, корпоративни клиенти от индустрия, публичен сектор,
строителство и добивна промишленост, инвеститори в енергетика и
инфраструктура. Работим с инсталатори, търговци на едро и дребно,
проектанти и архитекти.
През последните години участвахме в няколко големи проекта, които
бяха ключови за нас и натрупахме
ценен опит - съвместно участие със
Сименс в проект Когенерация на EVN
България Топлофикация, изграждане
на подстанция с. Царацово, полигон
на НАТО в Ново село, реконструкция
и модернизация в Агрополихим, инженерингови дейности в редица молове, PV проекти.
Инженеринговата и производствената дейност на Филкаб имат вече
сериозен дял в целия ни бизнес. Ето
защо се стремим към непрекъснато
усъвършенстване на внедрените в
производството изделия, както и на
самите технологични процеси. Регистрираният ръст в последните години заради участието ни в изпълнението на структурни и енергийни проекти доведе до въвеждането в произ-

водство на нови изделия като металната конструкция за фотоволтаични
панели, инверторните станции,
стринговите табла. Новост в инженеринговата и производствена дейност на фирмата е стартирането на
съвместни проекти с водещи международни компании на базата на сключени ОЕМ контракти. Такива вече
имаме осъществени с SMA, Legrand,
Elsta Mosdorfer за производство на
електроизделия и съоръжения.
Какво е значението на външните пазари за бизнеса на
Филкаб?
В досегашната история на компанията външните пазари не са имали
ключова роля за нейното развитие и
са фокусирани основно в съседните
две страни – Македония и Румъния.
Създадените дъщерни компании в
тези страни се занимаваха основно
с търговия и спомагаха за реализирането на електротехнически продукти на тези пазари. Търсенето на
нови форми за изява и натрупаният
опит и ноу-хау в областта на инженеринговите проекти разкриха пред
нас нови възможности за реализация.
Вече имаме осъществени фотоволтаични проекти в Румъния, Македония и Кипър, работим усилено с
търговски партньори в Албания,
създадохме добри взаимоотношения
с подизпълнителски фирми от Румъния. Надяваме се външнотърговската
дейност на компанията да придобива все по-голяма роля и да компенсира свитото потребление на вътрешния пазар.
Какви новости да очакваме
от Филкаб през 2014 година?
Какви са плановете Ви за развитие и кои са приоритетните области за това?
Приоритетни за нас и през новата година ще бъдат предлагането на
нови продукти и услуги, разработването на нови изделия за производство и внедряване в инженеринговата дейност. Имаме капацитет да
изпълняваме все повече проекти в
чужбина както фотоволтаични, така
и в областта на индустриалните и
публични обекти. Ще продължим да
засилваме партньорските си взаимоотношения с международни фирми в
ОЕМ бизнеса, щe търсим реализация
на съвместните ни изделия в страната и чужбина.
Имаме амбиции да бъдем лидери на
нашия пазар, да постигнем по-пълна
удовлетвореност на своите клиенти и да развиваме по-успешно същия
бизнес и в съседните страни.
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Осъществяване на
контакт със светлина
Èçãëåæäà, ÷å êðàÿò íå å áëèçî, áèëî òî çà íàìàëÿâàíå ðàçìåðà è åäíîâðåìåííîòî óâåëè÷åíèå íà ìîùíîñòòà íà ìèêðî÷èïîâåòå èëè äðóãèòå åëåêòðoííè êîìïîíåíòè. Çà ùàñòèå,
òîâà ñúùî âàæè è çà ïå÷àòíèòå ïëàòêè, âúðõó êîèòî ñà ìîíòèðàíè.
Печатната платка на утрешния ден ще бъде много
тънка, но все пак ще се състои от няколко слоя, всеки от
които съдържа плътно разположени проводящи писти,
така че и изключително сложните схеми да се поместят
в това тясно пространство. Платката ще бъде достатъчно гъвкава за да бъде монтирана в извити и гъвкави
устройства. PCB платките се изработват от висококачествени пластмаси като полиамидни смоли, учудващо
постигащи адекватна изолация дори и с дебелина от само няколко стотни от милиметъра. Новите материали
като например бисмалеимид-триазин (BT за кратко),
PTFE, керамика и стъкло ще бъдат използвани за да отговарят на новите изисквания, свързани с високочестотните сигнали. Така платката на утрешния ден ще представи нови предизвикателства пред инструментите използвани днес. Това е очевидно при свързващите микроотвори. Тези отвори, покрити с мед, правят връзките
между проводящи слоеве в модерните, многослойни печатни платки. По-малките отвори правят възможно
стесняването на пистите. Бъдещето на подобни PCB
платки е тясно свързано с нов инструмент, вече готов
за употреба: ултракратко-импулсния лазер.

Не всички лазери са идентични
В момента има два начина за създаване на тези контактни микроотвори: конвенционално механично пробиване и чрез лазер. Основното предимство на механичните свредла е, че комбинацията от материали не представлява проблем. Недостатък е, че не постигат диаметри по-малки от една десета от милиметъра. Tе могат да пробият само около 20 отвора в секунда, като
при това се износват за минути. Ето защо производителите започнаха да използват UV и CO2 лазери. UV наносекундните лазери могат да бъдат насочени толкова
тясно, че са в състояние да създадат 50 микронни отвори. Тяхната изходна мощност е ниска, въпреки че подсилените със стъклени влакна пластмаси в много от
PCB платките могат да причинят проблеми. CO2 лазерите от друга страна, могат да създадат много повече
от хиляда микроотвора в секунда, но не по-малки от 75
микрона в диаметър. Нещо повече, силно отразяващата мед върху и между слоевете от пластмаса представлява естествена бариера срещу светлината. Като
резултат, тези два типа лазери често се използват заедно при различни операции.
Ултракратко-импулсните лазери премахват тези ограничения, защото те просто променят правилата при
поглъщане на енергията. Със своите изключително
енергийно-интензивни, ултракратки лазерни проблясъци, карат молекулите или атомите в материала да поглъщат повече от един фотон в даден момент. В някол-
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ко трилионни от секундата, материалът поглъща енергията на импулса без да има достатъчно време да се
разпространява под формата на топлина. Материалът
сублимира и се изпарява веднага независимо от това дали е от пластмаса, стъкло, мед или керамика.

Прецизно пробиване
Прецизното лазерно пробиване е техника, обикновено използвана при създаване на контактни микроотвори. Тук лазерът прилага множество импулси върху една
точка. Това "навлизане" в дълбочина на материала с всеки импулс е с диаметър, съответстващ на размера на
фокусната точка. По този начин, хиляди отвори могат
да бъдат пробити много бързо, благодарение на импулсната честота и високата енергия на импулса. Пикосекундните лазери в серията TruMicro, в сравнение с CO2
лазерите, постигнат подобни или дори по-големи скорости на обработка. При работата с печатни платки
с дебелина 200 микрона, покрити с мед от всяка страна, ултракратко-импулсните лазери със средна мощност от 50W могат да пробият 1200 отвора в секунда.
Когато средната мощност се увеличи до 100W, този
брой може да се увеличи до повече от 3000. Тук отворите са директно пробити през медния слой, без необходимостта от допълнителен слой лак, насърчаващ абсорбцията. В допълнение, те постигат диаметър от
само 30 микрона. Големите изисквания по отношение на
точността също могат да бъдат удовлетворени. Ако
механичната система е достатъчно точна отворите
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цията два пъти по-бързо - около 40 отвори в секунда.
Това ограничение е наложено само от пречупващата
технологията, а не от самия лазер. Процесът помага
да се създаде всяко възможно проникване през платката, от изключително фини микроотвори до отвори за
поставяне на скоби или винтове.

Рязане

ще се отклоняват от идеалната си позиция с не повече
от 10 микрона. Пазара обаче изисква резултати, които
са още по-оптимизирани. С въвеждането на нови основи (ABF филми) съчетано с иновативната концепция на
лъча и нова пречупваща технология, изглежда че историческата цел от 10 000 дупки в секунда, може да бъде
постигната с пикосекундните лазери.

Трепанация
Трепанация е другият основен процес на пробиване.
В миналото се използва при обработка на платки като
импровизирано решение когато наносекундните UV лазери премахват медния слой преди CO2 лазера. В сравнение с наносекундния UV лазер, TruMicro прави трепана-
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Разграничението между трепанация и рязане е поскоро въпрос на дефиниция. И в двата случая лазерът
премахва материала равномерно по една въображаема
линия. Тук не е важно дали материалът е полиамид, метал, керамика или стъкло. Рязането например, се използва при производството на подложки за светодиоди.
Те често са направени от керамичен материал с проводящи писти, приложени към задната страна. Ултракратко-импулсните лазери сега могат в една-единствена операция да пробиват контактните отвори за светодиодите, и използвайки трепанация да направят монтажните гнезда. Като накрая гравират фини, шаблонни канали в панела, приличащи на перфорации, по които
отделните платки могат да бъдат отчупени по-късно.
Това води до намаляване броя на стъпките при обработка. По време на така нареченото разкрояване, диамантените триони могат да оставят прах и микропукнатини, докато лазера оставя чист и прав ръб. Това елиминира всички слаби места, където по време на
работа топлинният стрес може да причини проблеми.

info@lasersystems.bg
www.lasersystems.bg
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Стефан Куцаров

аименованието им (Display
Module) се дължи на съчетаването
на дисплея не само с електронни блокове за генериране на изображението, но и за получаване на данните
за него от външни устройства или
мрежа чрез подходящ интерфейс.
Някои производители използват
термина Monitor Module, като конструктивното оформление на модулите позволява както самостоятелни приложения, така и монтирането им като част от други устройства. В зависимост от предназначението съществуват разновидности за представяне на полутонови
изображения, на графики и на буквено-цифрова информация, често съчетавана със специфични символи за
допълване на смисъла й. Първата разновидност са практически изцяло
цветни, каквито са и част от модулите за графики, докато в буквено-цифровите модули преобладават
монохромните. Голяма част от дисплеите са течнокристални на основата на аморфен силиций с вградени NMOS транзистори в пикселите
(TFT LCD и Active Matrix LCD), като
във всички модели от последните
няколко години подсветката е светодиодна (LED Backlight). Нараства
относителният дял на дисплеите с
органични светодиоди (OLED
Display), засега главно в модулите
със сравнително малки размери.

Структура на модулите
Сред задължителните блокове на
модулите са драйверите за активиране на пикселите чрез подаване на
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необходимите напрежения и
токове, контролер за управление на работата и захранващ блок. Това се изяснява с
помощта на дадената на
фиг. 1 блокова схема на модула от ред 10 на табл. 1.
Чрез подаване на подходящо логическо ниво на един
от изходите на драйвера за
редове (V-driver) и на трите
изхода (за червения, зеления
и синия субпиксел – Dot,
Subpixel) на този за колони (Hdriver) се активира пикселът
(Pixel) в пресечната точка на
пътечките от изходите. ЯрФиг. 1.
костта и интензитетът на
неговата светлина се определят от напрежението на блока
Power supply for gradation и двоичните числа, намиращи се в този момент на входове R0-R5 (за светлината от червения субпиксел), на G0G5 за зеления и на В0-В5 за синия
субпиксел. Следва аналогично активиране на пиксела на същия ред вдясно и т. н. Времето за изписване на
един ред се определя от честотата на импулсите на вход Hsync, която е параметърът честота на
развивка по редове (Hsync Frequency)
fH на модула. Аналогично се изписват следващите редове, като времето за изписване на един кадър се
определя от честотата на импулсите на вход Vsync, която е параметърът честота на развивка по
кадри (Vsync Frequency) fv. Двете
честоти са пропорционални на честотата на тактовите импулси
(Clock Frequency) fCLK от външен генератор, подавани на вход CLK. Ця-

Източник: NLT Technologies

Модули
за дисплеи

лото действие се управлява от контролера Controller, като твърде често производителите отбелязват
неговия тип в каталога на модула.
Чрез подходящо логическо ниво на
вход DE се разрешава работата на
дисплея, а чрез нивото на DSP се
избира посоката на активиране на
пикселите – от ляво надясно по редовете или обратно.
Съществуват и модули с възможност за изписване на редовете и от
долу нагоре. Преобразувателят DC/
DC converter осигурява необходимите захранващи напрежения на двата драйвера, като на входа му VCC
постъпва напрежението V DD .
Блокът Backlight представлява подходящо свързани LED за подсветка в случая тя е от 4 групи с по 4 последователни светодиода, като за
всяка група има отделна двойка изводи Anode-Cathode, между които се
прилага напрежението VLED.
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Таблица 1. LCD модули за изображения 4:3
Ð à á . ò å ì ï . î á õ â . ,o Ñ
( ð à ç ì å ð è ,m m )
[ò åãëî,g]

¹

Ì î ä åë
(* ñ ä î ê î ñ â à í å )

Ï ðîèçâ îä è ò åë

d ,c m (ð à ç ð .ñ ï î ñ .)
[ê î í ò ð à ñ ò ]

Á ð . öâ å ò î â å
( B W , c d /m 2 )
[ ï è ê ñ å ë è ,m m ]

G x ,o
(Tr/Tf,m s)
[á ð î é L E D ]

V D D ,V
(ID D ,m A ) [P,W ]

f H ,k H z
( f v ,H z )
( f C L K ,M H z )

V L E D ,V ( I L E D ,m A )
[ L E D lt , h r s ]

1

AGD-312D*

AAEON

30,7 (1024x768)

224 (500)

85

9 -3 0

-

[5 0 0 0 0 ]

2

APR C1042

A lp h a D is p la y

(3 5 0 )

88

[10]

-

-

3

A M 800600R

A m p ir e

26,4 (1024x768)
3 0 ,7 (8 0 0 x 6 0 0 )
[700:1]
14,8 (640x480)
[8 0 0 :1 ]
7,11 (240x320)
[2 5 0 :1 ]
8,89 (320x240)
[4 0 0 :1 ]
8,13 (240x320)
[3 5 0 :1 ]
3 0 ,7 (8 0 0 x 6 0 0 )
[1000:1]
3 0 ,7 (8 0 0 x 6 0 0 )
[5 0 0 :1 ]
54 (2048x1536)
[1400:1]
21 (640x480)
[1000:1]

224 (450)

80 (17,5/17,5)

3,4 [1,17]

-

-

218 (700)
[0,18x0,18]

80 (15/10)

3,3 (150)

218 (230)

4 5 (2 / 6 ) [4 ]

2 ,8

-

3 ,2 (6 0 ) [2 0 0 0 0 ]

224 (220min)

5 0 (2 0 / 2 0 ) [6 ]

5 (9 0 )

-

19,2 (20max)

8 0 8 0 /6 8 0 0
S y s te m
8 0 8 0 /6 8 0 0
S y s te m

5 5 [5 ]

2,5-3,3 (10)

-

3,3 (100)

RGB

-20¸+70 (56x77,6x3,6)

3 ,3 (5 5 0 )

37,8 (60)
[4 0 ]
37,8 (60)
[4 0 ]

12 (800) [70 000]

LVDS

-20¸+70
(280x210x12,6)

12 (1280) [50
000]

LVDS

-3 0 ¸ + 8 0 (2 6 1 x 2 0 3 )

LVDS

4

G057VN01 V2

AU Optronics

5

DEM240320
G T M H -P W -N

D is p la y
Elektronik

6

IN T 0 3 5 T F T *

D is p la y t e c h

7 K W H 0 3 2 S T 0 3 -F 0 2
8 TX31D37VM0CCA
T-55788GD 121JLW-AFN

9

10 NL204153AC 21-17
1 1 N L 6 4 4 8 8 C 2 6 -2 2 F

F o r m ik e
Electronic
KOE
K y o c e ra
NLT
Tecnologies
NLT
Tecnologies

12 AFS1C228012080T2G1 -1.4- Orient Display

(128x128) [350:1]

13

8,89 (320x240)
[5 0 0 :1 ]

T IA N M A

85 (15/15)
[24]
85 (18/12)
[4 0 ]

3 ,3

R S -2 3 2 V G A
-2 0 ¸ + 6 0
DVI-D USB (346x266x61,1) [4100]
0¸+70 (239x176x7,47)

31,5 [25,2] 12 (270) [50 000]

RGB

-20¸+70 (279x209x9)

RGB

-3 0 ¸ + 8 5
(144x105x12,3) [150]
-4 0 ¸ + 8 5
(5 0 x 6 9 ,2 x 2 ,3 5 )
-20¸+70 (87x66)

8 8 (4 0 / 4 0 )

12 [58]

-

12

80 (18/18)
[16]

3 ,3 / 5 (2 8 0 )
[3 ,9 ]

4 0 (7 5 )
[21.175]

2 9 ,7 (3 5 )

RGB

0¸+60 (457x350x23)
[2700]
-20¸+70
(200x152x10,5) [330]
-20¸+70 (33x36x2,7)
-20¸+70
(7 9 ,9 x 6 8 ,9 x 4 ,3 8 )

(35/18) [10]

2 ,7 5 / 1 ,8

-

3 ,3 ;(2 0 ) [5 0 0 0 0 ]

8080
S y s te m

4 0 (2 0 / 2 0 ) [6 ]

3,3 (13)

9 1 ,4 [6 ,4 ]

19,2 (20) [10 000]

SPI RGB

Източник: NLT Technologies

Източник: КОЕ

TM035KVHG01*

218 (200)
[0 ,2 0 3 x 0 ,2 0 3 ]
224 (600)
[0,31x0,31]
218 (800)
[0 ,3 0 8 x 0 ,3 0 8 ]
230 (1200)
[0,21x0,21]
218 (800)
[0 ,2 6 7 x 0 ,2 6 7 ]
(5 0 0 )
[0,207x0,207]
224 (400)
[0,219x0,219]

È íò åðô åéñè

Фиг. 3.

Фиг. 2.

Описаното управление е известно като RGB или
CMOS RGB, тъй като използва CMOS логически нива.
Постепенно се увеличават управленията чрез някой от
съществуващите интерфейси, като засега най-масово
е използването на LVDS. Пример за блоковата схема на
модул с него е дадена на фиг. 2, драйверите за редове
и колони, в която са означени съответно с Gate Driver
и Source Driver, основните сигнали (Signals) на входа на
блока за интерфейса (LVDS Receiver) са съвкупността
от тактовите импулси, тези за развивка по редове и
колони и за разрешаване работата на дисплея, а блокът
LED Control Circuit може да регулира интензитета на
подсветката (димиране) чрез входа си Dim. Описанието на работата на самия интерфейс е дадено в документацията на модула от ред 8 на табл. 1.
За разлика от фиг. 1 по-голямата част от модулите
съдържат и генератор на тактови импулси, а в зависимост от предвидените области на приложение може
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да имат и памет (най-често Flash), часовник за реално
време (RTC), изписвано на екрана им, и видеодекодер за
работа с видеокамери.
В отговор на стремежа за намаляване на размерите
и повишаване на надеждността съществуват модели,
при които част от модулите са вградени в дисплея.
Характерен пример е технологията VIT на производителя NLT Technologies, три разновидности на която са
дадени на фиг. 3.

Основни параметри
Първата група са механичните параметри на екрана. Размерите му при модулите за изображения се определят от неговия диагонал d, измерван обикновено в
инчове и отношението на дължината W и височината
Н, наричано формат. Засега преобладават модулите с
формат 4:3 с рядко използвана разновидност 5:4, но
драстично нараства делът на екраните 16:9, отново с
редки разновидности 16:10 и 5:3. Разрешаващата способност (Resolution) показва броя на пикселите по хоризонтала и вертикала и почти винаги съответства на
приетите по света стандарти – например WVGA е с
800x480. Друг параметър е размерът на пиксела (дължи-
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Таблица 2. LCD модули за изображения 16:9
¹

Ì î ä åë
(* ñ ä î ê î ñ â à í å )

Ï ðîèçâ îä è ò åë

d ,c m (ð à ç ð .ñ ï î ñ .)
[ê î í ò ð à ñ ò ]

1

A PH L3203

A lp h a D is p la y

2

AM1024600L

A m p ir e

83,3 (1920x1080)
25,6 (1024x600)
[5 0 0 :1 ]
29,4 (1366x768)
[5 0 0 :1 ]
10,9 (480x272)
[5 0 0 :1 ]
17,8 (800x480)
[5 0 0 :1 ]
10,9 (480x272)
[5 5 0 :1 ]
17,8 (800x480)
[6 0 0 :1 ]
10,9 (480x272)
[3 5 0 :1 ]
17,8 (800x480)
[5 0 0 :1 ]
39,5 (1366x768)
[5 0 0 :1 ]
49,5 (1920x1080)
[3 0 0 0 :1 ]
12,7 (800x480)
[4 5 0 :1 ]

3

A116xW02 V0

AU Optronics

4

D E M 480272
G T M H -P W -N

D is p la y
Elektronik

5

DT070ATFT

D is p la y t e c h

6

KWH043ST12-F03
V2

F o r m ik e
Electronic

7 TX18D37VM 0APA

KOE

TCG 043W Q
K y o c e ra
L B A A N N -G N 5 0
A
F
Y
8
0
0
4
8
0
A
0
7
.
0
9
O r ie n t D is p la y
N 6 N T N -R *
10 NL13676AC25-01D TechnNoLlTogies
8

11

LL-S2001A*

S h a rp

12

TH050RVHG01
V1.0

T IA N M A

на и височина WxH), като с много
малко изключения се използват квадратни пиксели (W=H). Субпикселите
са вертикални ивици с дължина W/
3 и твърде често разрешаващата
способност се изразява чрез техния
брой – за примера тя е 800 x 3(RGB)
x 480. На самия модул също се дават W, H и дебелината D, като тя
придобива все по-голямо значение поради подчертания стремеж за намаляването й. Към тази група параметри можем да причислим и броя
на LED за подсветка, като в техническата документация се дава тяхното свързване и разположение под
екрана.
Втората група включва оптичните параметри, един от които е броят на дискретните стойности на
интензитета на светлината
(Number of Cоlor) на пикселите. Тъй
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Á ð . öâ å ò î â å
( B W , c d /m 2 )
[ ï è ê ñ å ë è ,m m ]

V D D ,V
Gx,o (Tr/Tf,m s)
[áðîé LED ] (ID D ,m A ) [P,W ]

(1000)

89

[130]

f H ,k H z
( f v ,H z )
( f C L K ,M H z )

V L E D ,V ( I L E D ,m A )
[ L E D lt , h r s ]

È íò åðô åéñè

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

-

-

-

(7 6 0 x 4 5 0 x 4 8 )

218 (1000)

70 (12,5/12,5)

3 ,3 [0 ,4 8 ]

-

-

RGB

-5¸+60 (235x146x7)

218;224 (350)
[0,188x0,188]
224 (450)
[0,198x0,198]

6 0 (4 / 8 )

3 ,3 (2 7 5 )

(60) [70]

12 (700) [30 000]

LVDS

0¸+70 (282x168x12,5)

50 (12,5/12,5)
[10]

3 ,3

17 (60) [9]

16 (40) [50 000]

RGB

-20¸+70
(106x67,2x2,95)

224 (250)

60 (25/25) [18]

3 ,3 (3 ,2 2 ) è
10,4 (17)

-

9,6 (120)

RGB

-20¸+70 (165x100x5,7)

3,3 (15)

17,1 (60) [9]

2 3 ,1 (2 0 )

RGB

0¸+85 (106x67,2x4,2)

3,3 (470)

31,1 (60)
[3 3 ]

12 (380) [70 000]

LVDS

3,3 (14,2)

16,1 [9]

21 (60) [70 000]

RGB

3 ,3

[3 3 ]

2 0 ,4 (5 6 ,5 )

RGB

3,3 (700)

4 8 ,4 (6 0 )
[7 5 ,4 ]

12 [70 000]

LVDS

[3 5 ]

-

-

3,3 (100)

3 2 ,3 (6 0 )
[3 0 ]

2 3 ,1 (4 0 )
[2 0 0 0 0 ]

-20¸+70
(166x108x14,4) [300]
-20¸+70
(106x67,2x5,9) [75]
-20¸+70
(165x100x4,65)
-20¸+70
(364x216x10,3)
0¸+35 (464x275x25,3)
[2 3 0 0 ]
-20¸+70
(121x75,8x4,65)

224 (220)
70 (15/15) [7]
[0,198x0,198]
218 (360)
7 5 (2 2 / 2 2 m a x )
[0,19x0,19]
[12]
224 (800)
60 (12,5/12,5)
[0,198x0,198]
224 (250)
75 (12,5/12,5)
[0,193x0,179]
[18]
218; 224 (400)
8 (3 / 5 )
[0 ,2 5 2 x 0 ,2 5 2 ]
224 (250)
8 9 (5 / 5 )
[0 ,2 2 5 x 0 ,2 2 5 ]
224 (250)
[0,135x0,135] 60 (20/20) [14]

като интензитетът на всеки от
субпикселите са определя от 6- или
8-разредно число (по-рядко 10-разредно), този на пикселите може да е
218 = 262 144 (означава се като 262
К), 224 = 16 777 216 (означение 16,7
М) и 230 = 1 073 741 824 (означение
1,07 G). Оптични параметри са яркостта на излъчваната светлина,
измервана когато е бяла (Brightness
of White) BW и имаща мерна единица
cd/m2 (равна на остарялата nit) и
контрастът (Contrast Ratio) CR като
отношение на яркостта на бял и
черен пиксел (например 500:1 или
500) в центъра на екрана.
Стойността на CR е най-голяма
и съответно качеството на образа
е най-добро при наблюдаване на екрана перпендикулярно на неговата
повърхност. Когато то се прави под
ъгъл, стойността на CR намалява и

качеството се влошава, но субективно остава непроменено в границите на т. нар. ъгъл на видимост
(Viewing Angle) θ. В съвременните
дисплеи ъгълът θ се дава при намаляване на CR до определена стойност, практически винаги равна на
10. Освен това се дават 4 стойности на θ, като се приема, че върху
равнината на екрана е разположена
координатна система с абсцисна ос
между цифрите 3 и 9 на часовниковата стрелка и ординатна ос между 6 и 12. Ъгълът спрямо положителната абсциса, т. е. към цифрата 3
(означавана с 3 o’clock, right или φ=0°),
е θх, този спрямо отрицателната
абсциса (към цифрата 9 и, съответно, 9 o’clock, left или φ=180°) е θх’,
ъгълът θу е към положителната
ордината (към числото 12, съответно, 12 o’clock, up или φ=90°) и θу’
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е спрямо отрицателната ордината (към цифрата 6,
съответно, 6 o’clock, down или φ=270°). Обикновено ъглите са равни или близки, поради което в дадените тук
таблици е използван само θх.
Последни от основните оптични параметри са двете времена на реакция (Response Time). При скокообразна промяна на електрическото напрежение върху пиксел, което трябва да предизвика смяна от черен в бял
цвят, тя става за времето на нарастващия интензитет (Response Time Rising) Tr, през което той се променя от 10% до 90% от този на бялата светлина. Аналогично е времето на намаляващия интензитет (Response
Time Failing) Tf за понижаване от 90% на 10% при смяна
от бял в черен цвят. В немалко каталози се дава само
сумата Tr+Tf.
Третата група параметри са електрическите, давани поотделно за екрана (LCD Characteristics) и подсветката му (Backlight Characteristics). За екрана те са захранващото му напрежение VDD, консумираният от него
ток IDD, а за подсветката – съответно LED Input Voltage
VLED и LED Forward Current ILED. Към последните се прибавя експлоатационният срок на светодиодите (LED
Lifetime), при изтичане на който интензитетът на
светлината им намалява наполовина. Не по-малко важният експлоатационен срок на екрана се дава рядко,
например на този в модула на ред 4 на табл. 2 е 43 000
часа.

Специфични LCD технологии
В зависимост от предназначението на модулите към
тях се предявяват различни специфични изисквания, за
удовлетворяване на които са разработени съответстващи технологии за конструиране на дисплеите.
Типичен представител на дисплеите с малки размери (диагонал между 2,8 cm и 7,4 cm) са Color STN модулите на Orient Display, пример за какъвто е даденият на
ред 12 от табл. 1. Друг пример е KWH014TG01-F01 на
Formike Electronic с d = 3,68 cm и разрешаваща способност 128x128. Технологията IPS (от In-Plane-Switching)
на производителя KOE осигурява широк ъгъл на видимост във всички посоки, съчетан с големи BW и CR и
малки Tr и Tf, Пример за базиран на нея дисплей е даден
в ред 8 на табл. 1. Многобройни са случаите на работа
на модулите в тежки експлоатационни условия, например широк температурен обхват и/или наличие на
удари и вибрации (индустриални, и транспортни приложения). Към тях е ориентирана серията Rugged+ Display
на същия производител, част от която са дисплеите в
ред 1 на табл. 1 и в ред 7 на табл. 2.
От дисплеите за приложение на открито (Outdoor
Application), например в банкомати, ПОС терминали и
информационни табла, също се изисква да могат да работят в широк температурен обхват и да имат големи BW и CR, тъй като е необходимо да осигуряват добро възприемане на информацията дори при попадане на
пряка слънчева светлина върху тях (Sunlight Readable).
Един от начините за постигане на това е чрез допъл-
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Таблица 3. Графични едноцветни LCD модули
Ï ðîèçâ îäèÁ ð . ï è êñ åë è
ò åë
(D S ,m m ) [D P,m m ]

¹

Ì î ä åë

1

AO12864X

Ampire

2

NT-G192322A

Nely Tech

3

NT-G240160A

Nely Tech

4

LCD-160G128B Vishay Dale

5 LCD-320H240C Vishay Dale

128x64 (0,485x0,485)
[0,5x0,5]
192x32 (0,36x0,36)
[0,4x0,4]
240x160 (0,37x0,4)
[0,4x0,43]
160x128 (0,54x0,54)
[0,58x0,58]
320x240 (0,34x0,34)
[0,36x0,36]

нително нанасяне върху външната
повърхност на екрана на специални
слоеве за намаляване на отразената светлина до няколко десети от
процента от падналата. Пример е
модулът в ред 1 на табл. 2. Същевременно за осигуряване на малка консумация на енергия дисплеят трябва да работи без подсветка при
достатъчна околна светлина, като
подсветката да се включва само
при намаляването на осветлението
под определен праг. Това са т. нар.
пропускащо-отразяващи дисплеи
(Transflective Display), пример за каквито е серията R-EVT на NLT
Technologies.
При вграждане на модули в различни устройства към дисплеите
се предявяват специфични изисквания в зависимост от приложенията. Сред тях са необходимостта
от изобразяване на много малки детайли, за което са подходящи
SuperFine TFT, известни и като SFT,
или осигуряване на естествени цветове от Super-Transmissive Natural
Light TFT. Последните са особено
важни за някои медицински приложения, където освен голям брой цветове (Wide Color Gammut) често е
необходимо дисплеят да е с голяма
яркост и размери, пример за какъвто е даденият в ред 10 на табл. 1.
Добилите бързо популярност в
екрани с докосване намират все повече приложения за реализация на
модули, като се използват главно
такива от резистивен (Resistive) и
капацитивен тип (Capacitive). Техни
специфични допълнителни параметри са коефициентът на пропускане
(Light Transmission), който показва
каква част от светлината преминава през тях (обикновено около
80%) и гарантираният брой докос-

30

V D D ,V
( I D D ,m A )

V LCD ,V ;
( V L E D ,V )
[ I L E D ,m A ]

3,3 (0,2)

8 (5 ) [5 0 ]

5 (1,3)

4,6

5 (12)

18

5 (4 5 )

19,1 (4,6)
[5 0 0 ]
23,8 (4,2)
[180]

5 (100)

V I L ,V ( V I H ,V )

0,66max
(2,64-3,3)
0,6max
(2,2-5)
1,5max
(3,5-5)
1,5max
(3,5-5)
1,5max
(3,5-5)

Ð à á .ò å ì ï .î á õ â .,
oÑ (VA ,m m )
[ ð à ç ì å ð è ,m m ]

-20¸+70 (66,8x35,5)
[89,7x49,8x6]
(83x18,6)
[118x36x14]
(104x79,3)
[143x96,8x8,1]
(101x82) [129x102]
(120x92) [148x120]

вания (Lifetime) с типични стойности няколко десетки милиона. Полезно е да се добави, че сензорната
част на дисплея обикновено се поставя допълнително върху основния
му блок, може да се захранва с постоянно напрежение, различно от
неговите, и да се управлява с друг
интерфейс. Такива модули са отбелязаните със звездички в таблици
1 и 2.
Съществуват специализирани
приложения, където се ползват модули с дисплей тип портрет (Portrait
Display) с височина, по-малка от
дължината при същия формат. Те са
със сравнително малки размери, а
примери са дадените в редове 5, 7
и 12 на табл. 1. Предлагат се, макар и все още рядко, модули с дистанционно управление, например
FOX-12R на AAEON. С наименование
Open Frame Display са модулите,
предназначени за вграждане в стени и други вертикални плоскости.

LCD модули за
изображения
В зависимост от формата на дисплея, могат да се обособят три вида
модули.
Формат 4:3. Това е първият исторически появил се формат, който
засега е с най-голямо приложение.
Примери за такива модули са дадени в табл. 1, а от сравнително рядката им разновидност с формат 5:4
включва няколко модула на фирмата
Alpha Display с диагонали 43 cm и 48
cm.
Формат 16:9. Основните параметри на характерни техни представители са дадени в табл. 2. Особеност на модулите в редове 3 и 5
е изборът на броя на цветовете
чрез логически сигнал на един от

входовете, а този в ред 11 осигурява работа при едновременно докосване до 10 точки на екрана (10-Point
Multi-Touch Screen).
Сравнително рядко се използват
модули с формат 16:10, например
APR L2202 на Alpha Display с диагонал 56 cm и разрешаваща способност 1680x1050 и формат 5:3.
Характерни приложения на модули с тези два формата са в контролни прибори на индустриални системи, битови апаратури, медицински
прибори, автомобилостроене, телекомуникационни устройства и системи, мултимедийни устройства.
Дисплеи със специфични формати.
Известни са още като панорамни
дисплеи (Panoramic Display), тъй като
са с дължина поне 2 пъти по-голяма
от височината. Отношението им
не е фиксирано и затова диагоналът
обикновено не се дава като параметър. Типичен пример е
TX31D38VM2ВAA на КОЕ с размери
320 x 130 mm и разрешаваща способност 1280 x 480.

Графични
LCD модули
Освен това точно наименование
(Graphic Liquid Crystal Module, Graphic
LCM) се използва и Graphic Display,
въпреки че освен дисплей модулите
съдържат контролер, а в много случаи и блокове за постояннотоково
захранване и подсветка. По-рядко
имат и вградена оперативна памет, например модулът в ред 3 на
табл. 3. Все още има немалко модели с подсветка, реализирана чрез
флуоресцентна лампа със студен
катод (CCFL), както и такива с две
разновидности – с CCFL и с LED.
Пример са модулите в редове 4 и 5
на табл. 3, като CCFL на последния
работи с напрежение 268 V и ток
5 mA. Наименованието на модулите е в известна степен условно,
тъй като освен графики, таблици
и други подобни, върху дисплея може
да се изписва и текст. Това се
дължи на структурата му, която е
подобна на дисплеите за изображения, но обикновено с по-малко пиксели. Поради това параметърът за
размерите им е Dot Size (DS), а раз-
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Таблица 4. Буквеноцифрови LCD модули
¹

Ì î ä åë

Ï ðîèçâ îäè ò åë

1

DEM16216
SGH

Display
Elektronik

2

NT-C0822A

3

AMC0802B
I2C
LCD-016O
002 H
LCD-040N
004A
W D-C1602Q6YLYc

4
5
6

x x y (C S ,m m )
[C P,m m ]

m x n ( D S ,m m )
[D P,m m ] {B L}

V D D .V
I D D ,m A
[ó ï ð à â ë .]

V LCD ,V
( V I L ,V )
[ V I H ,V ]

Ð à á .ò å ì ï .
(VA ,m m )
[ ð à ç ì å ð è ,m m ]
oÑ ,

16x2 (2,95x5,55)
5x8 (0,55x0,65)
-20¸+70
5
4,5
[3,55x5,95]
[0,6x0,7]
[80x36x9,5]
(63x25)
Nely Tech 8x2[7(,63,x0171x,611] ,4) [1,356xx81,(515,2] 8{xW1,,Y0,7G),B} 5 (1) [4b;8b] 4,9 [(20,2,6-5m] ax)
[84x44x14]
Orient
8x2 (2,96x5,56)
5x8 (0,56x0,66)
(27,8x16)
[I2C;SPI]
Display
[3,55x5,94]
[0,6x0,7] {G,O,B}
[58x32x10]
16x2 (2,6x4,67)
5x8 (0,48x0,54)
(51,5x12,2)
Vishay
3,3;5 (0,18)
4,5
[3x5,07]
[0,53x0,59]
[55,2x15,3x6,3]
40x4 (2,78x4,89)
5x8 (0,5x0,55)
(147x29,5)
Vishay
3;5 (2,4)
4,5
[3,53x6,09]
[0,57x0,62]
[190x54x13,6]
16x2 (4,84x8,06)
5x8 (0,92x1,1)
4,5 (1max) -20¸+70 (99x20)
W intek
5 (2 )
[6x8,56]
[0,98x1,16] {Y;G}]
[3,5-5]
[122x44x14,5]

Таблица 5. OLED модули
¹

Ì î ä åë

DEP 256064
B -Y
D
E
P
160128C2
RGB
3 UG-64G4083HLBE4 UG-5G6F6041ASG1

Ï ðîèçâ îäè ò åë

Display
Elektronik
Display
Elektronik
W iseChip
W iseChip

Òè ï

x x y ( d ,c m )
[ö â ÿ ò ]

È íò åðô åéñ

Áóêâåíî256x64 100 (0,289x0,289) Parallel SPI
öèôðîâ
[æúëò]
[0,309x0,309]
Çà èçîáðà- 166x128
(0,185x0,194)
Parallel
æåíèÿ
[RGB,218]
[0,21x0,21]
Áóêâåíî64x48
80 (0,5x0,5)
ParallelSPI;
öèôðîâ (1,68) [ñèí]
[0,21x0,21]
I2C
Ãðàôè÷åí 256[xñ6è4â](14) 60[0(,506,1x90x,05,61]9)
Parallel

стоянието между началото на два
съседни пиксела е Dot Pitch (DP).
Полезен за приложенията е размерът на самия екран (Viewing Area)
VA. Друга практическа особеност
са по-малките CR (до около 30:1) и
θ (до около 40°), при това обикновено определян за CR=2:1. Бързодействието също е по-малко в сравнение с модулите за изображения –
например този в ред 1 на табл. 3
има Tr = 250 ms и Tf = 300 ms.
Естеството на приложенията на
тези модули определя ползването
главно на едноцветни дисплеи, като
даден модел може да има няколко
разновидности с различни цветове,
определяни от подсветката. Съществуват модели без подсветка, при
които цветът зависи от материала на пикселите.
В табл. 3 са дадени основните
параметри на характерни модули,
като при ползването на каталожна
информация трябва да се обръща
внимание, че има модули без вградени контролери.
Графичните цветни LCD модули
са сравнително по-малко, а пример
за такъв е AN9664A-11-S2 на Orient
Display с разрешаваща способност
96RGB64, което означава 96 пиксела в ред, всеки с класическите 3 субпиксела и 64 реда. Диагоналът му е
2,44 cm при CR=4,5 и θ < 30°. Сред
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B W,cd/m 2
( D S ,m m )
[D P,m m ]

Ð à á . ò å ì ï . î á õ â ,o Ñ
(VA ,m m ) [ðàçì åðè,m m ]
{ò åãëî,g}

-40¸+70 (79,1x19,8)
[87,4x64,5x2,01]
-30¸+70 (33,6x26,9)
[39,9x34x1,67]; {4,5}
(13,2x10,1)
[18,5x27,9x1,45]; {1,3}
(136x33,9) [146x65x2];
{27,1}

интересните новости са модулите
с дисплеи с две състояния (Bi-stable
LCD) на същия производител. Наименованието се дължи на запазване на
изображението след изключване на
захранващото напрежение, а за изписване на ново е достатъчно напрежението да се подаде за кратко
време. Друго предимство са по-големите стойности на CR (типично
30:1) и на θ (около 80° във всички
посоки).

Буквено-цифрови
LCD модули
Изписваната информация има х
символа в ред (обикновено между 4
и 40) и у реда (типично между 1 и 4).
Специфични параметри за тези модули са размерите на самите символи (Character Size) CS и размерите
заедно с разстоянието между два
съседни символа - стъпката (Character Pitch) CP. От своя страна, символите са матрица от пиксели с m
колони и n реда (означение m x n),
всеки от които с размер (Dot Size)
DS, даван аналогично като дължина
x височина, и стъпка (Dot Pitch) DP,
включваща разстоянието между
тях. Много от модулите се предлагат в разновидности със и без подсветка BL, като тя може да е реализирана с LED или електролуминесцентна лампа, а за цвета й също има

няколко възможности с означенията
в табл. 4 (W - бял, Y - жълт, G - зелен,
O - оранжев, В - син).
Информацията се изписва чрез
подаване на вградения в модула микроконтролер (обикновено в каталога се дава типът му) на N-разредни
двоични числа с логически нива VIL
и VIH, а в част от модулите (дадените в редове 1, 4 и 5 на табл. 4)
за целта има вградена оперативна
памет. Част от модулите са с
възможност за двупосочен обмен
на данните с устройството, към
което са свързани. Последното е в
сила за модулите, работещи с един
или повече от масово използваните интерфейси. Параметрите CR
и θ се задават рядко в каталозите,
тъй като са твърде малки в сравнение с модулите за изображения
(например модулът в ред 6 има
CR=5 и θх=40°).

OLED модули
Сериозните предимства на OLED
пред LCD, сред които малката консумация на електрическа енергия,
големите CR и θ и малките Tr и Tf ,
все още са в сянката на сравнително високата им цена и къс експлоатационен срок. Поради това и приложенията засега са по-малко от
възлаганите надежди, като предлаганите на пазара модули са с малки
размери и се ограничават главно в
преносими апаратури, чийто дисплей може да се изгаси след прочитане на информацията върху него.
Характерен пример са преносимите медицински устройства. Наймного се използват едноцветните
графични и буквено-цифрови модули, примери за каквито има в редове 1, 3 и 4 на табл. 5, като модулът
от ред 1 има експлоатационен срок
24 000 часа. В ред 2 на таблицата
са дадени основните параметри на
модул с цветен дисплей. Сред последните новости е модулът µOLED32028P1T на 4D Systems, съдържащ
дисплей с активна матрица
(AMOLED) и сензорен екран. Диагоналът му е 7,19 cm при разрешаваща способност 320x 240 и 218 цвята, а управлението се осъществява чрез I2C интерфейс.
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автоматизация

Полеви
комуникационни
мрежи Profibus
С

пецификацията за изграждане на полеви мрежи Profibus се използва в индустриалната автоматизация за обмен на информация
между контролери, входно/изходни
модули, крайни устройства и друго индустриално оборудване. Протоколът е разработен за удовлетворяване нуждите на дискретното производство и отговаря на
редица европейски и международни
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стандарти. Днес се администрира от международната общност
PROFIBUS and PROFINET International (PI), в която членуват повече от 1400 производители, разработчици, системни интегратори
и крайни потребители.

Решава разнообразие от
автоматизационни
задачи
Profibus позволява комуникации
между устройства от различни

производители без специални интерфейсни настройки. Сред останалите му предимства е поддръжката на по-висока скорост на
трансфер в сравнение с някои от
останалите полеви мрежи, което
позволява употребата му както за
високоскоростни приложения,
така и за комплексен обмен на данни.
Полевата комуникационна технология Profibus е подходяща за решаване на разнообразие от авто-
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автоматизация
матизационни задачи както на
ниво полеви устройства, така и за
системи от по-високо йерархично
ниво. Отличава се с техническите
характеристики на серийните
полеви системи, които позволяват
цифрови програмируеми контролери с разпределена интелигентност да се свържат в обща мрежа.
Като топология Profibus е
multimaster система, което на
практика означава, че позволява
съвместна работа на няколко автоматизирани системи с техните разпределени периферии върху
обща магистрала.
Сферата на приложение на полевата мрежа определя избора на
технологията за предаване на
данните на физическия канал. Основните изисквания включват високонадеждно предаване, предаване на голямо разстояние и с висока скорост, както и допълнителни изисквания като работа в рискова среда и предаване на данни и
енергия чрез общ кабел. Понастоящем се използват три различни
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метода на предаване в Profibus:
RS-485 широко разпространеният в различни системи стандарт
за обмен на данни по сериен канал
с балансирани сигнали; IEC61158-2
за синхронен обмен на данни в автоматизирани системи; оптични
влакна за подобрена устойчивост
към смущения и предаване на големи разстояния.

Фамилията PROFIBUS
обхваща три типа
протоколи
Най-старият от тях е протоколът PROFIBUS-FMS (Fieldbus
Message Specification). Използва се
от 1990 г. за комуникация на повисоко йерархично ниво и не е подходящ във функцията на комуникационна среда на ниво полеви устройства.
PROFIBUS-DP e в употреба от
1992 г. С абревиатурата DP е обозначена концепцията decentralized periphery” (децентрализирана
периферия), т. е. разпределени
входно/изходни устройства,

свързани чрез бърза серийна
връзка с централния контролер.
Методът на комуникация е или
master/slave, или равноправен
достъп. На физическо ниво преносната среда е усукана двойка. DP е
най-често използваният комуникационен профил в мрежите
Profibus. Той е оптимизиран по
скорост, ефективност и ниска
цена на свързване и е проектиран
специално за комуникация в автоматизирани системи с разпределени периферни устройства.
През 1997 г. се появява и
PROFIBUS-PA (Process Automation),
предназначен за обмен на данни
между системи на полево ниво в
обикновена или Ex-зона. Протоколът отговаря на изискванията
на международния стандарт IEC
61158-2 по отношение преноса на
данни и по степен на защита.
Предназначен е да осъществява
връзка между системи за управление на контролери, датчици и изпълнителни механизми. Най-новата версия PROFIBUS PA V3.02
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включва много функции, които правят работата с полевите устройства още по-лесна. Например в
случай на подмяна на дадено устройство, новото устройство автоматично поема ролята на предшественика си без прекъсване на
работата на системата.

Конфигурация на
системата и типове
устройства
Системата ProfiBus използва
главно устройство (ProfiВus
master), което извършва циклично
обхождане на подчинените (Slaves)
устройства, разпределени върху
RS 485 магистрала. Подчинените
устройства (сензор, изпълнителен
механизъм, задвижване или друго
измервателно устройство) формират т. нар. “пасивна станция” в
мрежата, тъй като тя няма права на достъп до мрежата, а може
само да потвърди получените
съобщения от master устройството или да изпрати потвърждение
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към него. Всички подчинени устройства имат един и същ приоритет, и комуникацията се създава
от master устройството.
Главното устройство е активната станция в мрежата. Спецификацията Profibus определя два
типа на главните устройства master устройството от тип 1 и
master устройството от тип 2.
Master устройството от тип 1
най-често е програмируем логически контролер (PLC) или компютър,
работещ със специален софтуер.
То определя скоростта на обмен,
а подчинените устройства я откриват автоматично. Поддържа
обмена на информация с асоциираните към него подчинени устройства и действа като основен контролер, обменящ входно/изходна
информация с разпределената периферия. Обновяването на потребителските данни е циклично в
съответствие с предварително
определен цикъл на съобщенията.
Master устройството от тип 1 е

активно устройство по отношение на асоциираните към него подчинени устройства и комуникира
с master устройството от тип 2,
след като master устройството
от тип 2 подаде заявка за комуникация.
Master устройството от тип 2
е устройство за конфигурация с
възможности за “зареждане”, обслужване и диагностика. То работи като координиращо устройство и се явява активна станция
по отношение на master устройството от тип 1 и неговите подчинени устройства. Master устройството от тип 2 се използва за
конфигуриране, диагностика на
грешките и промяна на параметри. То може да адресира отделно
подчинено устройство, определена
група от подчинени устройства
(multicast) или да излъчи съобщение
до всички свързани подчинени устройства (broadcast). Подчиненото
устройство връща отговор на
всички съобщения, адресирани пря-
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ко до него и не връща отговор на
груповите съобщения.
Някои master устройства могат
да поддържат и двата типа функционалност. В мрежовата спецификация ProfiBus обикновено не се допуска комуникация между главните
устройства (master-to-master), освен с цел да се предоставят правата за достъп на друг мастер чрез
предаване на специално съобщение
маркер (token). Изграждането на
логически пръстен за предаване на
маркера (token ring) е осъществимо
само между физически свързани устройства в рамките на една мрежа. Комуникация master-to-master
между две мрежи с по едно master
устройство (mono-master system)
може да се осъществи с помощта
на шлюз (gateway).

Автоматично
конфигуриране на
устройствата
За автоматично конфигуриране
на устройствата в една Profibus
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мрежа е разработен метод с използване на специални файлове,
съдържащи конфигурационните
данни - GSD файлове.
GSD файловете на всички устройства, свързани чрез мрежата,
се компилират в master устройството от тип 2 като обща база
от данни, която съдържа данните за конфигурацията и параметрите на всички свързани станции.
Компилираната база от данни се
зарежда в главното устройство
на мрежата във фаза конфигурация на хардуера. Главното устройство в мрежата използва тази
информация при инициализацията на системата, за да установи
комуникацията с всяко подчинено
устройство. След като master устройството получи базата от
данни, то е готово да започне
обмен на данни с подчинените
устройства. По време на стартиране главното устройство установява връзка с всяко от асоциираните към него подчинени уст-

ройства, преди да започне цикличният обем на данни. В този момент на всяко от подчинените
устройства има присвоен уникален адрес. Преди да бъдат параметризирани устройствата с
динамично адресиране се изчака
команда на master устройството
от тип 2. Master устройството
започва опитите за установяване на комуникация с подчинените
устройства от най-ниския адрес
и ги преустановява с най-високия.
Времето, за което подчиненото
устройство отговаря на master
устройството, се нарича време за
реакция. Това време остава постоянно, дори ако master устройството от тип 2 се използва за
диагностика на подчиненото устройство в същото време, когато
то комуникира с master устройството от тип 1. Master устройството от тип 2 използва времето между циклите на мрежата за
диагностика на подчинените му
устройства.
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електроапаратура

Контрол на изолацията
в инсталации ниско
напрежение - част II
В

първата част на материала,
публикувана в бр. 8/2013г. на списание Инженеринг ревю, бяха разгледани методите за контрол на изолацията в зависимост от системата за
заземяване на неутралата. Тук продължаваме с представянето на устройствата за постоянен контрол на
изолацията в IT инсталации.
Принципът на работа на съвременните устройства за контрол на изолацията се основава на прилагането
на тестово напрежение между проводниците на контролираната уредба и земя (не по-високо от 120 V
съгласно цитирания стандарт EN
61557-8), и измерването на тока
през съпротивлението на свързване
(фиг. 1). По този начин се определя
сумарното съпротивление на инсталацията към земя.
Съществуват различни прибори с
различен вид на тестовото напрежение и различни измервателни схеми.
Изборът на една или друга система
зависи от характера на контролираната инсталация и по-точно:
l вид на инсталацията: 1 - изцяло променливотокова; 2 - променливотокова с присъединени галванично свързани посткояннотокови изправители и
техните консуматори; 3 – постояннотокова;
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l големината на

сумарния капацитет към земя.
Исторически
първите създадени
устройства за постоянен контрол
на изолацията използват постоянно
тестово напрежение. Те могат да се
използват само в
променливотокови
системи. Най-голямото им предимФиг. 1. Активно устройство за постоянен контрол на изоство е, че капацилацията (УПКИ).
тетите на системата към земя представляват без- ването на променливо тестово накрайно съпротивление за тестовия прежение с ниска честота. Това е
ток и така не влияят на измерване- система, подходяща както за променто на съпротивлението на изолация- ливотокови, така и за постояннотота. Затова устройствата с посто- кови инсталации. Тя обаче предизвикянно тестово напрежение намират ва допълнителен ток през капацитешироко приложение и днес. Те обаче тите към земя. Така увеличеният
не са подходящи за променливотоко- сумарен тестов ток се възприема
ви мрежи с присъединени галванично погрешно като ток на повреда.
свързвани постояннотокови устройСледователно, системата с проства, тъй като тези устройства менливо тестово напрежение не е
наслагват токове към тестовия подходяща нито за големи инсталаток. Тези устройства също така не ции (с голяма дължина на кабелите),
позволяват комбиниране с устрой- нито за инсталации с присъединени
ства за локализиране на повредата много електронни устройства, каквито са повечето съвременни инстабез изключване.
Алтернативно решение е използ- лации.
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Свързване към
инсталацията на
устройства за постоянен
контрол на изолацията

Фиг. 2. Контрол на изолацията в инсталация с два захранващи източника (УПКИ - устройство за постоянен
контрол на изолацията).

Подобрено решение е прилагането
на правоъгълни импулси с ниска честота и променлив поляритет. Те са нечувствителни към капацитета към
земя, но имат дълъг цикъл на измерване, което може да попречи на регистрирането на прекъсващи повреди.
Един от най-добрите съвременни
методи е прилагането на променливо напрежение с ниска честота, при
което се мери не само големината
на тестовия ток, но и неговото дефазиране спрямо тестовото напрежение. Така с помощтта на цифрови
схеми се определя само активната
съставка на тока, която е свързана с
протечките през съпротивлението
на изолацията, а капацитивната
съставка се пренебрегва.
Устройствата за следене имат
нормално два настройваеми прага на
сигнализация – предупредителна сигнализация и основна сигнализация. В
препоръките на различни производители се срещат различни препоръки
за настройка. В стандарт IEC 60634
се посочва минимална стойност на
изолацията в електроразпределителни уредби НН от 100 Ω/V, като предупредителната сигнализация се настройва на 150% от тази стойност,
а основната – на 75% от нея. Този
стандарт обаче разглежда само самата уредба, но не и консуматорите, включени към нея, а тяхното изолационно съпротивление може да
бъде значително по-малко. Освен
това в случаи, когато част от инсталацията е стояла дълго време
изключена, е много вероятно изолацията на нейните елементи да е
погълнала влага и нейната стойност
да е спаднала, което би предизвикало
сработване на сигнализацията, въпреки че след известно време влагата
се изпарява, благодарение на повишаването на температурата на работещите проводници и изолационното съпротивление се възстановява.
Поради това някои производители
предлагат и по-ниски стойности на
настройка. В крайна сметка настройката зависи от конкретната инсталация, от мерките за безопасност и
от натрупания експлоатационен
опит.
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Тестовото напрежение може да се
подава било към един фазов, било към
неутралния проводник, когато такъв
е достъпен, като при това всичките
фази получават потенциала на източника през звездния център на
захранващия трансформатор на
уредбата. Когато включването става към фазов проводник, номиналното напрежение на следящото устройство следва да бъде избрано по междуфазно, а не по фазно напрежение на
инсталацията. Това е така, защото
в случай на земно съединение в система с изолирана неутрала напрежението на здравите фази към земя се
увеличава до стойността на междуфазното напрежение.
Характерно за активните устройства за следене на изолацията е, че в
една инсталация във всеки момент
може да работи само едно от тях,
тъй като в противен случай техните тестови напрежения биха се наслагвали едно върху друго.
Поради това цялостното контролиране на една инсталация, състояща
се от няколко секции или имаща повече от един захранващ източник,
представлява сериозно предизвикателство.
Ако едно устройство се монтира
на разпределителните шини на една
уредба с два източника на захранване
(устройство „c“ на фиг. 2), то няма да
контролира частта от инсталацията зад прекъсвача на изключения в
даден момент източник, а предвид че
изискванията за надеждност на такива уредби са високи, това е голям
недостатък на решението. Добрата
практика изисква монтиране на устройство за следене на изолацията на
всеки от фидерите (устройства „a“ и
„b“ на фигурата). Устройствата трябва да имат връзка помежду си, която
да позволява изключване на едното от
тях в случай на запаралелване на двата източника.
Да се предвиди устройство за следенето на изолацията на резервните
източници на захранване (устройство
„b“ на фигурата), като например дизелагрегати, докато те са изключени,
допринася много за сигурността на
една уредба. По време на престоя на
такъв агрегат биха могли да се случат тежки повреди на изолацията в
резултат на механично въздействие,
изяждане от гризачи, поемане на
твърде много влага и т. н. Ако изолацията не се следи при изключен агрегат, такава повреда би могла да предизвика изключване от защита в момента на включване на резервния източник. Същото важи и за други устройства, работещи в „стенд-бай“ режим като противопожарни помпи.
Заслужава още да се отбележи, че ако

прекъсвачът на такъв агрегат изключва и неутралата, то устройство за
следене на изолацията може да се
монтира и в система от всеки друг
тип, освен IT. Тогава устройството
за следене трябва да се изключва при
подаване на команда за включване на
прекъсвача.

Локализиране на първа
повреда в инсталации със
система на заземяване IT
След регистриране на влошена
изолация от устройството за постоянно следене е необходимо да
бъде локализирано мястото на повредата, след което да се планира изключването и ремонтът на повредения участък.
Методът с изключване на фидери е исторически най-ранният метод, който не изисква допълнителни
технически средства, е методът с
последователно кратковременно изключване на всички фидери. Когато
бъде изключен повреденият фидер, се
наблюдава рязка промяна в показанието на системата за следене. Този
метод обаче противоречи на основния смисъл на системата IT – непрекъсваемо захранване. Освен това методът не работи толкова сигурно
при наличие на повече от една повреда, което не е много рядко явление в
една система с голям брой присъединени консуматори като например
уредба за оперативно напрежение.
Методи с измерване тока на
утечка без инжектиране на тестово напрежение. Друг относително прост, отдавна използван метод,
е измерването на остатъчния ток на
всеки фидер с токови клещи. Тогава
следва да се очаква, че фидерът с найголям измерен остатъчен ток е този
с повредената изолация. Предвид
обаче малките токове на утечка
този метод има ниска чувствителност. Освен това се измерват и токовете на утечка през капацитетите към земя и няма как те да бъдат
разграничени от токовете на протечка в изолацията. Едно от решенията на този проблем е следното:
временно, докато трае търсенето,
звездният център на инсталацията
да се заземи през малко активно
съпротивление. В резултат токът
на повреда нараства и може по-надеждно да бъде измерен чрез токовите клещи.
По-съвременен вариант на това решение е автоматично устройство,
което периодично свързва за кратко
всеки един от фазовите проводници
към земя през токоограничаващо
съпротивление. Във всеки период през
повредения фидер се получава верига
на късо съединение с голям ток на
небаланс – вж. фигура 3. На всеки от
фидерите са монтирани стационарни токови трансформатори тип „Феранти“ с устройства, реагиращи на
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електроапаратура
тока на небаланс. При
този метод остава
проблемът с разграничаване на утечките
през капацитетите
към земя от тока през
повредената изолация.
В тази връзка следва да се спомене и
един граничен вариант на система за заземяване IT – заземяване на звездния център
през относително
малко активно съпроФиг. 3. Принцип на локализиране на първата повреда без
тивление, ограничаваинжектиране на тестово напрежение.
що тока на земно съединение до стойности от порядъка на
5. Тъй като такива порядъци на тока
на повреда все още позволяват работа на уредбата с едно земно съединение без опасност от повреда на консуматорите, това все още може да
се счита за уредба от типа IT. Относително големият ток на повреда позволява използването на прости токови релета, свързани към трансформатори тип „Феранти“ към фидерите, които изпълняват ролята едновременно на устройства за постоянен
контрол на изолацията и на устройства за откриване мястото на повредата. Недостатъкът е, че при по-гоФиг. 4. Типична структура на система
лемия ток на земно съединение се
за постоянен контрол на изолацията и
повишава и стойността на допирнолокализиране на първа повреда.
то напрежение UД, което е напрежението между корпуса на повредения форматори към едно централно устелемент и земята. То се определя от ройство, което ги сканира последоголемината на тока на повреда IП и
вателно. Също така разумно решение
съпротивлението на заземление RЗ: е монтиране на стационарни устройUД = IП x RЗ. Поради това една такава ства на фидерите по високите нива
уредба има много по-сериозни изиск- на инсталацията, докато повредата
вания към заземителната уредба, за се търси посредством преносим прида не се допуснат опасно високи до- бор с токови клещи по ниските нива.
пирни напрежения. По тази и други
На фигура 4 е изобразена типичнапричини тази разновидност на систе- та архитектура на една съвременна
ма IT няма широко приложение.
система, включваща: 1 - комбинираМетоди с измерване тока на но устройство за постоянен контутечка с инжектиране на тестово рол на изолацията с генератор на
напрежение. Това са съвременни менапрежение за откриване на повретоди, при който също се използва из- дата; 2 - многоканално стационарно
мерване на тока на небаланс посред- устройство за откриване на повреством трансформатори тип „Феран- дата, свързано към стационарни
ти“, монтирани на всеки фидер, но с тороидални токови трансформатоинжектиране на синусоидално тесто- ри; 3 - преносимо устройство за
во напрежение с ниска честота към откриване на повредата с токови
контролираната мрежа. Честотата клещи.
е от порядъка на няколко херца, като
Методи с измерване съпротивтака практически се елиминира вли- лението на изолацията на всеки
янието на капацитетите към земя. фидер. Това са най-усъвършенстваниСъщевременно тестовата честота те за момента системи, които се
не може да бъде по-ниска от 2.5 Hz, прилагат в случаи на много специалзащото в противен случай няма как ни изисквания за контрол в реално
да става измерването с трансфор- време на изолацията на всеки фидер
матори тип „Феранти“.
поотделно. Такова решение може да
Често функциите за постоянен бъде базирано на описания по-горе
контрол на изолацията и за открива- принцип за постоянен контрол на изоне мястото на повредата се комби- лацията с променливо напрежение с
нират в едно устройство. Могат да ниска честота и измерване на фазобъдат предвидени алармени устрой- вата разлика между тестовите наства, свързани към токовите транс- прежение и ток. В този случай обаче
форматори на всеки фидер или измерването става поотделно на
свързването на всички токови транс- всеки фидер.
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платена публикация

Сигурност с взривозащитените
продукти на SCAME
Scame предлага разнообразие от продукти, подходящи за инсталация в среда с потенциален риск от
експлозия (зона 22), които са произведени в съответствие с изискванията на ATEX директивата (94/9/
CE). Гамата обхваща взривозащитени индустриални
контакти от 16 А до 125 А; индустриални щепсели
от 16 А до 125 А; алуминиеви клемни разклонителни
кутии, разклонителни кутии от стъклоподсилен полиестер и карбонови нишки и други.

на Еx защита - Ex nA II. Кутиите са подходящи за
приложения с температура от -20 oС до +60 oС. Притежават висока удароустойчивост и минимален риск
от механични повреди (4J). Възможност за монтаж
на DIN шина. Предлагат се в 7 размера.

Серия ISOLATORS-Ex

Серия ZENITH-P

Клемни кутии с приложение във
взривоопасни среди серия ZENITH P
Серия OPTIMA-Ex

Серия ADVANCE-GRP

Индустриални взривозащитени
щепсели OPTIMA Eх
Индустриалните щепсели за взривоопасни среди от
серията Optima Eх притежават ATEX код: Ex ІІ 3D и
вид на Ex защита: Ex tD A22 T 90 oС. Работят надеждно в температурен диапазон от - 25 oС до + 60 oС.
Щепселите са със степен на защита IP66. Притежават висока устойчивост на удар - 7 J.

Взривозащитени контакти серия
Advance GRP Eх
Advance GRP е пълна гама индустриални контакти, базирани на най-иновативни технологии. Проектирани за работа в екстремални условия, те са устойчиви за използване и в най-зависимите от външно
влияние среди. SCAME предлага вече и най-новите продукти с блокировка от тази серия - Ех контактите
за среди с повишен риск от експлозия, с тип защита
Ex ІІ 3D - Ex tD A22, IP66, T 90 oС, Ta -25 oС+60 oС.

Взривозащитени алуминиеви
разклонителни кутии Alubox Eх

Серия ALUBOX-Ex

48

Взривозащитените изделия от серията ZENITH P
са предназначени предимно за химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.
Серията включва 19 размера кутии, изработени от
усилен с фибростъкло полиестер, което гарантира висока механична устойчивост. В допълнение към материала са добавени карбонови нишки, което намалява повърхностната резистивност и така премахва риска от запалване от индуцирани искри на статично електричество.

Взривозащитени пакетни прекъсвачи
ISOLATORS-Eх
Серията взривозащитени пакетни прекъсвачи
ISOLATORS-Eх включва пакетни прекъсвачи в кутия за
обща употреба и пакетни прекъсвачи в кутия за аварийно изключване. Прекъсвачите за обща употреба са
с взривозащитена маркировка: II 2D - Ex tD A21 IP66 T
80 oС. Работна температура от -25 oС до +40 oС; клас
на защита IP66 и кабелни входове: 2xM25+1xM20.
Взривозащитените (Eх) пакетни прекъсвачи в кутия за аврийно изключване са с взривозащитена маркировка: II 2D - Ex tD A21, IP66, T 80 oС. Оперират при
температура от -25 oС до +40 oС; клас на защита IP66
и кабелни входове: 2xM25+1xM20.

Взривозащитените разклонителни кутии Alubox Eх са
изработени от отлята алуминиева сплав, която гарантира пълна изолация от прах
и вода в затворено положение
(клас на защита - IP66).
АТЕХ код - Ex II 3GD с вид
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измервателна техника

Измерване на твърдост
на метали и сплави
Т

върдостта е една от най-разпространените характеристики, определящи качеството на металите и сплавите и възможностите за тяхното използване в различни конструкции и при различни условия на работа. Определя се като свойството на материала да се съпротивлява на приложен към него товар с определена големина,
предизвикващ върху повърхността му напрежение на
натиск. Критерий за твърдостта на едно тяло е степента на деформирането му под действие на приложена
върху изследваната повърхност сила. Числената стойност на твърдостта се установява опитно на базата
на различни методи. Сред най-широко разпространените в практиката са класическите методи – на Рокуел
(Rockwell), Викерс (Vickers) и Бринел (Brinell). При всички
тях измерването на твърдостта се основава на подлагането на изследвания образец на действието на равномерен и плавно нарастващ като големина товар. Приложената сила достига максималната си стойност след
определен период от време, зависещ от спецификите на
конкретното измерване. Съответно, в зависимост от
използвания метод, твърдостта се означава с HB (Бринел), HRC (Рокуел) или HV (Викерс).

Статични и динамични
Принципно, методите за измерване на твърдост на
металите се разделят на статични и динамични. При
статичните методи, към които спадат и методите на
Рокуел, Викерс и Бринел, се оценява степента на проникване на външно по-твърдо тяло в материала, и в зависимост от приложената сила се определя твърдостта. При
динамичните се оценява „загубата на енергия“ при
външно въздействие върху повърхността на изследвания метал.
Основно предимство на статичното измерване на
твърдост е възможността за много прецизно определяне големината на действащата сила и дълбочината на
проникване в материала във всеки момент от изследването. Това е предпоставка за висока точност и повторяемост на получените резултати.
С навлизането на преносимите уреди за измерване на
твърдост в практиката все по-популярни стават динамичните изпитания, при които приложената върху образеца сила достига максималната си стойност моментално. Точността на резултата в случаите на динамично измерване зависи от съотношението между големината на приложения върху изследваната повърхност
товар и теглото на образеца.
Методите на Рокуел, Викерс и Бринел се определят
като класически. При измерването на твърдостта по
метода на Рокуел за твърдостта на метала се съди по
дълбочината на проникване на диамантен конус в образеца. Изпитването се провежда на три етапа – първоначално към повърхността на детайла се прилага предварителен товар, вследствие на което накрайникът на
твърдомера прониква на определена дълбочина. Това
положение на накрайника се приема за нулево и се използва като база, спрямо която се отчита твърдостта на
детайла. При следващия етап към него се добавя основният товар. Сумата от двата формира общия товар на
изпитване. Периодът, за който системата се уравновесява, зависи от твърдостта на материала. При третия
етап въздействието на основния товар върху детайла
се преустановява. Това създава условия за елиминиране
на еластичната деформация, причинена от собственото тегло на товара. Индикаторът отчита разликата
между проникването на накрайника на твърдомера в материала, причинено от предварителната и основната
сила.

Особености при измерването по
метода на Рокуел
Единицата за твърдост при измерването по Рокуел
съответства на дълбочината на проникване в материала, равна на 0,002 mm. Колкото по-голяма е твърдостта на един материал, толкова по-малка ще бъде дълбочината на проникване. Основните скали, по които се отчита твърдостта по Рокуел, са HRC, HRB, HRA.
При измерването на материали, отличаващи се висока твърдост, се използват накрайници с диамантен
конус. Когато методът се използва за изследване на
по-меки материали, проникващият в образеца накрай-
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ник представлява стоманена сфера.
Отчитането на измерената
твърдост е по т. нар. скала HRB
(ball).
Измерването по скалата HRA се
осъществява чрез определяне дълбочината на проникване на диамантен
конус в материала. Разликата между HRA и HRC е в размера на усилието, което се прилага върху повърхността на материала. Тази разновидност на метода на Рокуел намира
приложение за изследване на много
твърди материали, подложени на
циментация, при които вследствие
съществуващата висока повърхностна концентрация на карбиди, диамантеният конус би могъл да се разруши.
При измерване на твърдостта по
метода на Рокуел е необходимо
повърхността на образеца да бъде
гладка, без пукнатини, замърсявания
и други. Необходимо е да се контролира перпендикулярното прилагане на
товара и повърхността на образеца, както и образецът да бъде добре
закрепен. Необходимо е дебелината
на пробата да е най-малко 10 пъти
дълбочината на проникване на върха
след премахване на основния товар.
Също така е добре твърдостта да
се измери поне три пъти върху една
и съща проба, а получените резултати да се усреднят.
При измерването на твърдост по
метода на Бринел сферичка от закалена стомана се притиска към
повърхността на изпитвания образец. Критерий за твърдостта на
материала е размерът на отпечатъка върху изследваната повърхност.
Необходимо условие за коректност
на резултатите от измерването е
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изследваната повърхност да бъде
гладка и равна. Диаметърът на сферата, големината на товара и периодът на провеждане на изпитването
се избират в зависимост от избраното съотношение между диаметъра на сферата, големината на товара и периода на провеждане.
В процеса на измерване прилагането на силата върху пробата трябва
да се извършва постепенно и безударно.

Условия за точност
при метода на Бринел
и Викерс
Направените изследвания показват, че за постигането на висока
точност при метода на Бринел,
съотношението между диаметъра
на отпечатъка и диаметъра на сферата трябва да бъде в интервала от
0,2 до 0,5 (в други източници се посочва интервал от 0,25 до 0,6). Това
е така, защото от определящо значение за коректност на получените
резултати е яснотата на отпечатъка.
Предимство на метода на Бринел,
в сравнение с методите на Рокуел и
Викерс, е, че той се влияе в много помалка степен от повърхностни драскотини и грапавостта на изследваната повърхност.
Измерването на твърдост по
метода на Викерс като методика не
се различава от това на Бринел. Разликата се състои в използването на
диамантен накрайник с формата на
правилна четириъгълна пирамида и за
твърдостта се съди по дълбочината
на проникване на пирамидата в изследвана повърхност. Вследствие
безударното и постепенно прилага-
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не на товара, върху пробата се получава отпечатък с формата на правоъгълник. В много редки случаи отпечатъкът е с форма на квадрат.
Необходимо условие за коректно
изпълнение на метода е дебелината
на пробата да е по-голяма от дълбочината на проникване най-малко 10
пъти (в някои източници стойността на Викерс нормата се посочва
като по-голяма или равна на седем).
При измерването на твърдостта
по Викерс е добре да се спазват някои условия като плавно нарастване
на товара до необходимата стойност, да се осигури перпендикулярност между действащата сила и
изпитваната повърхност, поддържане на приложения товар, постоянен
за определения период от време и
други.

Преносими уреди за
измерване на твърдост
При разработката на мобилни
тестови уреди се използват основно три технологии UCI, Rebound и TIV.
При използването на технологията UCI (Ultrasonic Contact Impedance)
измерването е статично и дава
възможност за бърза оценка на
твърдостта чрез използване на диамантена пирамида на Викерс. Твърдостта на материала се определя въз
основа на размера на отпечатъка,
оставен от диамантения накрайник
с формата на правилна четириъгълна пирамида. Тук диамантеният връх
е закрепен към цилиндричен ултразвуков вибратор, който се разколебава надлъжно от пиезоизлъчвател. В
процеса на измерване вибраторът се
притиска с постоянна сила и диамантеният връх предизвиква пластична
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измервателна техника
деформация на повърхността на изследвания метал. Това води до повишаване на резонансната честота на
вибратора поради действието на
противоположна сила, чиято големина зависи от площта на деформирания участък. Тъй като размерът на
вдлъбнатината е мярка за твърдостта на материала, съществува директна връзка между промяната на
честотата и твърдостта на материала.
Като недостатъци на този метод могат да се посочат затрудненото тестване на детайли с малки
размери, наличието на пластична
деформация на тестваната
повърхност, необходимост от прецизен подбор и калибровка на сондите в зависимост от тествания детайл.
UCI е статичен метод. За разлика от него методът на рикошета
(отскока) - Rebound е динамичен.
Твърдостта на материала се определя индиректно на базата на измерване на отношението между скоростта на падане и скоростта на отскачане от тестваната повърхност,
на сфера от твърд материал с определен размер. Сферата се изстрелва
към повърхността с определена скорост. След отразяване от повърхно-
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стта, в резултат на загубата на
енергия, скоростта на сферата в
обратна посока намалява.
Отношението на скоростта при
отскачане към тази при падане носи
информация за твърдостта – колкото е по-близо до 1, толкова материалът е по-твърд.
При използването на този метод
е добре да се има предвид, че измерването се влияе от грапавостта на
повърхнината, чистотата и т. н.
Много от водещите производители на мобилни тестери за
твърдост предлагат комбинирани
уреди с комплект измерителни сонди и за двата метода - UCI и
REBOUND.
Методът TIV (Through Indenter
Viewing) също е статичен и определянето на твърдостта е по Викерс.
Измерването на площта на пластично деформираната тествана
повърхност се осъществява чрез
CCD камера, монтирана в диамантения връх на сондата. Този метод
позволява директно да се наблюдава проникването на диамантената
повърхност в тествания материал.
Благодарение на оптичния метод
на измерване, технологията TIV позволява измерване на твърдостта на
различни материали без допълнител-

но калибриране. Освен това, статичното прилагането на товара позволява измерване на твърдостта на
тънки и малки обекти, както и на
покрития.

Измерване на твърдост
на малки площи
В немалко случаи в практиката се
налага определяне на твърдостта на
малки площи. Често измерването на
твърдостта на циментирани
повърхности, определянето на
твърдостта на отделни елементи
или на много малки детайли се явява
сериозен проблем. В подобни случаи
за много подходящ метод се счита
методът на Knoop.
Твърдостта на металите по
Knoop се определя като функция от
проникването на диамантена пирамида с ромбоидна основа в изследвания образец под действието на сила
с определена големина. Съотношението между диагоналите на ромба е
1:7. Методът е подобен на изследването на Викерс. Този метод се счита за подходящ в случаите, при които има изискване за провеждане на
изпитванията с много малки натоварвания от порядъка на няколко грама. Твърдомерите, измерващи по
Knoop, са стационарни.
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Каучукова
промишленост
в България
Настоящият преглед е част от инициативата на Инженеринг ревю – списанието на българската индустрия, да представи Полимерната промишленост в България, която продължава в
следващите два броя. Редакцията използва случая да благодари на целия екип на Българската
асоциация Каучукова промишленост (БАКП), както и на отговорните екипи на предприятията
в България, с които реализирахме материала.

Браншът се развива изключително
динамично и в положителна посока
инж. Славка Стефчева, председател на
Българската асоциация Каучукова промишленост,
пред сп. Инженеринг ревю
Инж. Стефчева, бихте ли
представили накратко дейността на Българската асоциация Каучукова промишленост
пред читателите на сп. Инженеринг ревю? Кои компании
са нейни членове?
Българска асоциация Каучукова
промишленост (БАКП) е създадена на
24.02.2006 г. от около 40 учредители, между които водещи производители от бранша, вносители и
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търговци на суровини и материали,
и представители на Химико-технологичния и металургичен университет в гр.София и Университет Проф.
А. Златаров в гр. Бургас. През 2008
г. е създаден Център за професионално обучение към БАКП, който има
право да обучава специалисти по 10
професии както тясно свързани с
полимерното производство, така и
с по-обща насоченост. От услугите
на центъра се възползват не само
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нашите членове, но и предприятия
извън асоциацията.
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Какви са основните приоритети на Асоциацията с оглед
защитата на интересите на
този бранш?
В момента в Асоциацията членуват около 35 физически и юридически лица, работещи в областта на
каучуковата промишленост, обединени около общите идеи за издигане
авторитета на бранша, привличане
на млади специалисти, поддържане и
повишаване нивото на квалификация
на работната ръка, създаване на благоприятни условия на труд, защита
на интересите на фирмите от бранша при разработване и актуализация
на нормативни документи и съвместно решаване на съществени за
бранша проблеми.
Краткосрочната програма на
БАКП, приета на Общото събрание
през м. октомври 2013 г., включва
провеждането на традиционната за
нашата Асоциация Международна
научно-практическа конференция по
проблемите на каучукопреработващата промишленост. През есента
на 2013-та стартирахме и една нова
за БАКП инициатива – организиране
на Дни на отворените врати за посещение във фирмите-членове на
нашата Асоциация. Първите домакини бяха фирма ГАМА от гр. Бяла –
един от най-активните наши членове.
Един от сериозните проблеми
пред нашата асоциация е съществуването на голям брой лицензионни и
разрешителни режими, които допълнително затрудняват оперативната ни дейност. Ръководството на
Асоциацията подготвя обосновани
искания за преразглеждането им, които да бъдат обсъдени на срещи с
БТПП и БСК и представени пред
съответните компетентни институции в България.
Какво е състоянието на каучуковата промишленост в
България към момента? Какви са особеностите на местния пазар?
По данни на НСИ на годишна база
спрямо март 2012 г. спадът на промишленото производство в преработващата промишленост е 3,5%,
но при производството на изделия
от пластмаси и каучук е налице увеличение със 7,9%.
През 2012 г. в производството на
каучукови изделия са реализирани и
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значителни инвестиции – около 100
млн. лева. През същата година
ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ откри нови производства за каучукови и пластмасови
изделия в Кърджали с над 400 работника и перспектива в близко бъдеще
да разшири производствата с наемане до 2000 работника. Темпът на
нарастване на износа при производството на каучукови изделия превишава средния за останалите подсектори в химическия сектор, като
тази разлика се засилва в последните години.
Интересна е динамиката на персонала в сектор Производство на
изделия от каучук, където минимумът е през 2009 г., а през следващите години броят на заетите непрекъснато расте, като през 2012
г. даже надвишава броя на заетите
през 2008 г. Като се имат предвид
инвестициите и намеренията на
инвеститорите в тази насока,
може да се очаква положителните
тенденции да се запазят през следващите години. Това благоприятно
развитие е важно и от социален
аспект, тъй като каучуковата индустрия поглъща работна сила с не
особено висока квалификация и предприятията са разположени в региони и населени места с висока степен на безработица и ниска квалификация на населението. Ето защо
е важно тази тенденция да се подкрепи, а в новите центрове на тази
индустрия да се осигури придобиване на необходимата квалификация на
заетите в нея.
Друга положителна тенденцията
на работната сила в сектора е бързото подмладяване на състава на работещите в последните две години.
Как определяте технологичното ниво на българските
производители на каучукови
изделия?
След закриване производството
на синтетичен каучук в Лукойл-Нефтохим производител на каучук в
България няма. Разбира се, че от предприятията, произвеждащи каучукови
изделия, най-високо е технологичното ниво на предприятията, в които
са вложени чуждестранни инвестиции. Ние, по-голямата група фирми,
правим всичко възможно със собствени сили да се задържим на средно
технологично ниво, инвестирайки
както в подмяна на линии и възли от

оборудването, така и в обучението
на персонала. Разширяването и повишаването на ефективността на
производствата на каучукови изделия чрез увеличаване на дела на оползотворяваните вторични ресурси и
повишаване на енергийната ефективност все повече ще зависи от
внедряването на иновационни технологии и по-ефективна система за
разделно събиране на генерираните
отпадъци.
По ваши наблюдения какъв
процент от ежегодните инвестиции на компаниите са
отредени за автоматизация
и повишаване на енергийната
ефективност на производството?
Нямаме точна статистика по
този въпрос, но всъщност това са
основните обекти на инвестиции
и вероятно около 80% от средствата, които нашите колеги успяват да отделят, са за технологично обновление и енергийна ефективност.
Голяма част от фирмите, членуващи в БАКП, закупиха машини и линии с помощта на средства по ОП
Конкурентоспособност по линия на
технологична модернизация и енергийна ефективност.
Какви са основните проблеми
и предизвикателства пред
компаниите, работещи в каучуковата промишленост? Как
виждате развитието му в
краткосрочен и средносрочен
план?
Както е видно от горните данни,
нашият бранш се развива изключително динамично, за радост, в положителна посока. Надяваме се, че тя
ще се запази и през следващите години и ще успяваме да се справяме с
многото предизвикателства, а
именно: строгото законодателство
в областта на опазване на околната среда, регистрационните и лицензионни режими, липсата на обучени и подготвени кадри със средно
и висше образование, негативния
имидж на нашия бранш, липсата
дори на акредитирани лаборатории,
които да доказват пред чуждестранните клиенти качеството на
нашите продукти. А то в никакъв
случай не отстъпва на европейското.
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ET Далекс-П. Михайлова планира
разширение на дейността си в
областта на медицината
ET Далекс-П. Михайлова е създадена през 1993 г. и развива многостранна дейност в областта на преработката на еластомери: разработване на рецептури за каучукови смеси, производство на специални каучукови смеси,
матрици, производство на широка гама технически каучукови изделия, трансфер на know-how. Фирмата е член на
Българска асоцация каучукова промишленост (БАКП).
„За да се отговори на предизвикателствата на съвременния индустриален свят, е необходимо рязко да се
повиши технологичното ниво и да се намали енергоемкостта“, заявяват от компанията. „В тази насока се
работи непрекъснато: чрез оптимизиране и използване
на съвременни технологични добавки в рецептурите се
съкращава цикълът на смесване при подобрено качество;
оптимизираните каучукови състави позволяват съкратен цикъл на вулканизация (икономия на енергия); фирмата притежава отличен опит в използването на съвременни високотехнологични еластомери (флуоркаучук,
флуорсиликонов каучук, хидрогениран нитрилен каучук,
силиконов каучук, полиуретанови еластомери, термоеластопласти); с въвеждането на оборудване по LIM-технологията фирмата разполага с най-съвременно оборудване и технология за преработване на течен силиконов
каучук“, допълват те.

Производствената дейност се осъществява на 2
производствени площадки в София, намиращи се в кв.
Военна рампа и в кв. Илиянци. Общата площ на производствените помещения е около 250 кв. м.

Производството на първата площадка
започва през 1993 г., а на тази в кв. Илиянци – през 2007
г. Производството стартира с покупка на необходимото оборудване, като по обясними причини първоначално
фирмата се насочва към покупка на употребявани машини (смесителни валци, вулканизационни преси, термостабилизационни камери). „Допълнително бе доставено оборудване и уреди за контрол, както и офистехника. След
внимателен анализ на тенденциите в каучукопреработвателната индустрия фирмата се насочи към внедряването на най-съвременно оборудване и технологии за
производство на изделия от течен силиконов каучук (LSR=
Liquid Silicone Rubber). Оборудването бе доставено от
водещи европейски производители - Battenfeld и Elmet“,
разказват от фирмата.
„С това решение рязко се повиши ефективността и
конкурентоспособността на фирмата. Използваните
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полимери могат да се прилагат в много широка сфера
от приложения, като същевременно поради отличната
си биосъвместимост могат да се използват без проблеми в медицината и при директен контакт с човешкото
тяло. За производството на изделия от течен силиконов каучук бе избрано

оборудване, което позволява пълно
автоматизиране на цикъла
(от подаване на суровината до сваляне от инструмента
на готовото изделие). Системата осигурява непрекъснат
цикъл на производство, висока производителност, липса
на ръчен труд, постоянно високо качество, което не се
влияе от субективни фактори. При използване на инструменти (матрици) от ново поколение с т. нар. студени
канали се постига на практика производство без никакъв
отпадък. В съчетание с ниската енергоемкост и използването на най-модерни биосъвместими полимери фирмата разполага с оборудване на най-съвременно ниво.
Широкото използване на изделия от течен силиконов
каучук в областта на медицината насочват вниманието ни към разширяване на дейността в тази област.
Извършва се маркетингов анализ за ефективността от
доставка на машина, позволяваща да се отговори напълно
на изискванията за производство в чисти помещения от
съответен клас“, информират от Далекс-П. Михайлова.

По Програма за енергийна ефективност Зебра предвижда инвестиции
в размер на над 150 000 лв
Зебра АД е създадена през 1929 г. и в момента е едно
от най-големите предприятия в каучукопреработващата промишленост на България. Компанията произвежда
и предлага продукти за: строителство и инфраструктура (многослойни гумено-метални лагери, подови настилки, пластини със специално предназначение, канализационни уплътнители, ограничители на скоростта,
профили за релсови пътища); селско стопанство (транспортни ленти, гумирани защитни облекла - ЛЗО, ботуш
панталон, пелерини и др.) гумирани валове; транспорт
(буфери, подови настилки за превозни средства, плътни
бандажни и супереластични гуми); енергетика (гумени
електроизолационни килимчета и пътеки, пластини със
специално предназначение, мембрани); туризъм и спорт
(дискове за щанги, еластични спортни настилки); индивидуална защита (средства за дихателна защита (противогази и филтри), леки защитни облекла, противохимични чорапи, пелерини и костюми от гумиран плат).

В сферата на услугите Зебра предлага
изработване на конструктивна документация и инструменти по мостри на клиента, разработване на рецептурни състави/технологии за каучукови смеси, производство
на малки серии изделия по мостри на клиента, гумиране
на тъкани, гумиране и шлайфане на метални валове.
„На голяма част от тази номенклатура дружеството е единствен производител в България и това е едно
от основните му конкурентни предимства“, коментира
Весела Козлева, търговски директор в компанията. „Зебра разполага със собствени лаборатории, парова централа и ремонтно-механичен цех за производство на инструментална екипировка и нестандартно оборудване.
Основната част от технологиите за производство на
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производство на топлинна и електрическа енергия чрез
когенерация от английската фирма Cummins Power
Generation.
За периода от 2008 г. Зебра реализира успешно три
проекта, финансирани от Националния иновационен фонд,
на обща стойност 959 000 лева, а през 2010 г. на официална церемония са раздадени удостоверенията на обучените 66 работници и служители от Зебра в изпълнение на проекта „По-добри знания и умения за повече
иновации в Зебра“, финансиран от Европейския социален
фонд по ОП Развитие на човешките ресурси.
На база на разработената

Програма за енергийна ефективност в
дружеството
изделията са собствена разработка на специалистите
от Зебра, които освен за стриктното спазване на регламентите, заложени в тях, работят непрекъснато за
тяхното обновление и усъвършенстване“, допълва тя.
От края на 2002 г. в Зебра е сертифицирана Система
за управление на качеството във връзка с ISO 9001. През
2005 г. системата се превърна в интегрирана след внедряване на международната спецификация OHSAS 18001
за здравословни и безопасни условия на труд и ISO 14001
за опазване на околната среда. „Ключов принцип във фирмената философия е грижата за здравето на всички работещи в предприятието и осигуряването на работна среда, криеща минимален риск“, информира г-жа Козлева.
През същата година Зебра декларира членството си в
доброволната инициатива „Отговорност и грижа“, разработена и приета от предприятията на химическата
промишленост, чиято цел е подобряване мерките по опазване здравето, безопасността и околната среда в техните производствени дейности и продукти, както и съпричастността и информираността на обществото.
През 2006 г. Зебра реализира

инвестиционен проект в размер на 1 234 440
евро
насочен към подобряване на енергийната ефективност
на производството. В резултат на проекта са закупени
парен котел КПГ 6500/13 и система за комбинирано
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ръководството на Зебра предвижда в краткосрочен план
инвестиции в размер на над 150 000 лв. за подмяна на
основни енергоемки възли в оборудването за производство на подови настилки и пластини, саниране и преустройство на производствените помещения, подмяна на
осветлението, реконструкция на отоплителната система и подмяна на амортизирано енергийно оборудване.

ЗКИ-Волта участва в някои от найзначимите екологични проекти в
страната
Фирма ЗКИ-Волта е създадена през 2003 г. в гр. Димитровград с основен предмет на дейност производство на каучукови смеси; производство на гумени и метално-гумени пресови изделия; конфекциониране и гумиране на съдове и съоръжения за защита от корозия; заварки на тръби от полипропилен (PP) и политетрафлуороетен (PTFE); ламинация на тръбопроводи с GFK, шахти
и канали с ненаситени полиестерни смоли усилени с
фибростъкло; огне- и химикоустойчива защита на базата на специални бои, лакове и смоли.
„Благодарение на дългогодишния си опит и традиции
заемаме челно място сред производителите в българската каучукова индустрия“, коментират от компанията. „Мисията ни да продължим своето професионално
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развитие, върви ръка за ръка със стремежа ни за опазване на околната среда“, допълват те. В тази връзка ЗКИВолта участва в някои от най-мащабните проекти за
опазване на околната среда: рехабилитация на сероочистващи инсталации (СОИ) на блокове 1 – 4 и 5 - 6 при
ТЕЦ Марица изток 2.
В началото на 2013 г. е реализиран проект 2ИПП-027/11.11.2011 г. Повишаване конкурентоспособността
на ЗКИ-Волта ООД чрез внедряване в производството
на иновативен продукт по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.
По този начин се въвежда в експлоатация

съвременна полуавтоматична линия за
производство на каучукови смеси
с капацитет от 1100 т годишно, състояща се от: смесител закрит тип (Бембер) 72 л с производителност 400
кг/час; фестонен охладител; гилотина за рязане на различни видове каучукови бали; тегловни везни. Компанията
разполага и със смесител открит тип 1500 х 600 с производителност 3000 кг/денонощие, а и открити каучукови смесители за цветни каучукови смеси тип 600 х 300
мм. С горепосочените смесители се задоволяват нуждите на фирмата и има необходимите капацитетни възможности за производство на различни по асортимент и
свойства каучукови смеси за клиенти. Видовете смеси се
определят от изискванията и предназначението им и
биват – абразивоустойчиви, маслоустойчиви, бензиноустойчиви, киселиноустойчиви, смеси устойчиви на основи,
смеси устойчиви на високи температури и др.

Почистване на металоконструкции чрез
пeсъкоструене
Пeсъкоструенето представлява процес, при който абразивни частици се ускоряват чрез сгъстен въздух.
Технологията се прилага за почистване на метални конструкции и елементи от ръжда, боя или други покрития,
наслоени по тях, с последващо гумиране или нанасяне на
антикорозионни покрития.

Хидробластиране
Извършва се с водна струя, при налягане около 3000
bar за сваляне на старо гумено или антикорозионно покритие. По този метод не се отнема от метала на
съоръжението.
Гумиране на едрогабаритни метални съоръжения за
минната, циментовата и други отрасли на промишлеността. Гуменото покритие може да бъде абразивоустойчиво, киселиноустойчиво, устойчиво на високи температури, в зависимост от работните условия.
Производствените цехове са оборудвани със следните машини и съоръжения: екструдер ∅90 мм HODOS;
екструдер ∅100 мм HODOS; екструдер ∅120 мм
STREINER; автоклави за вулканизация с пряка пара: O1400
/ L3300 мм; ∅2200 / L10 000 мм; ∅3300 / L6500 мм;
хидравлични преси: 400 х 400 мм; 800 х 800 мм; 1000 х
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1000 мм; 1200 х 1200 мм; 1200 x 2550 мм - 1000 тона;
каландрова линия, състояща се от тривалов каландър, на
който се профилират каучукови смеси с дебелина от 1,0
до 15,0 мм и ширина до 1400 мм; преса за непрекъсната
вулканизация с гореща пара, на която могат да се произвеждат гумени и гумено–текстилни пластини с различни размери – от 1 мм до 12 мм дебелина и широчина до
1200 мм; струг – с възможности на механична обработка на детайли до ∅2000 мм и дължина до 6500 мм с
тегло до 20 000 кг.
Цеховете са оборудвани с необходимите повдигателни и помощни съоръжения, маси за конфекция и дублаж на
каучукови смеси.

Лаборатория за качествен контрол
Фирмата разполага с лаборатория съгласно ISO
9001:2000, за качествен контрол, оборудвана с: динамометър за универсални изпитания на каучукови смеси“ на
фирма TINIUS OLSEN (за определяне на следните физикомеханичните показатели: якост на опън, относително
удължение и модул); реометър (определя устойчивостта
и вулканизационните характеристики на каучуковите
смеси); твърдометър WAS OSA на фирма WILSON (измерва твърдост по Шор А на каучукови смеси); ИЗОТЕСТ –
ISOTESTER – 3P (-F) на фирма ELMED (за проверка целостта на гумената облицовка – проверка на наличието на
течове и пукнатини); аналитична везна WPS 510/C/2 на
фирма RADWAG с обхват 20 мг до 510 гр (за определяне
теглото на пробните образци и каучукови смеси); уред
за определяне на изтриваемостта на каучуковите вулканизати тип Шопер – Шлобах; генератор за производство на водна пара с налягане до 1,2 Мра.

Крайбург България планира
пускането в производство на две
нови линии
КРАЙБУРГ е европейски холдинг с близо седемдесетгодишна история, в който работят около 1800 работници и служители. На 15 октомври 2001 г. е регистрирано юридическото лице KРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ПЛЮС
ЗЕБРА ООД със седалище в гр. София, като мажоритарен
собственик в дружество е Гумиверк Крайбург Австрия.
Под тази форма дружеството функционира до септември 2006 г., когато е трансформирано в ЕООД със 100%
собственост на Гумиверк Крайбург.
Крайбург България е дружество, специализирано в производството и продажбата на каучукови смеси. „Гордостта на фирмата е изграденият с умение и добра воля екип
от млади специалисти на всички ръководни постове, както и на добре мотивирани и обучени сътрудници на всяко
работно място“, коментират от Крайбург България. „Дружеството е отворено за контакти и си сътрудничи с
други институции – СУ Св. Климент Охридски, Химикотехнологичен университет. Член е на Германо-българската и Германо-румънската индустриално-търговска
камари, на Българска асоциация каучукова промишленост,
както и на Сдружение „Произведено в България“. Предприятието е под надзора на ръководството на
холдинга Крайбург, пред което се отчитат резултатите, и чрез което се прави краткосрочното и дългосрочно планиране, формулира се стратегията“, допълват те.
Поради увеличаващото се производство като количества и продукти, през 2006 г. приключва успешно закупу-
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ването на нов терен с производствено хале (20 000 м2)
в гр. Нови Искър, където същата година е стартирано

производството на каучукови смеси
За да се гарантира качество на произведената продукция с утвърдената марка Крайбург, дружеството
работи с оборудване и доставчици, предоставени или
препоръчани от фирмата-майка. Постепенно са автоматизирани всички линии, което намалява субективния
фактор за евентуални грешки и се търси т. нар. „зеро
дефект“.
От 2002 г. в дружеството функционира Система по
качеството според стандарта ISO 9001:2000 (от 2010
г. 9001:2008), удостоверена със сертификат, издаден от
ТЮФ България. В документацията на Системата по качество ясно е дефиниран 100% качествен контрол на
продукта, който е възможен благодарение на добре изградената и поддържана лаборатория в Дружеството.

Оптимизирането на процесите
е постоянна задача и цел на ръководството на Дружеството. Наред с всички мерки и действия по оптимизацията, регламентирани в Системата по качество, във
фирмата има утвърден Правилник за предложения за
подобрения. Така всеки сътрудник е мотивиран да наблюдава и анализира процесите, да прави предложения за
подобрението им и да бъде възнаграден за това. В близко бъдеще в Дружеството се планира пускането в производство на две нови линии – каландър и по-голям смесител, които ще увеличат възможностите на производството и конкурентоспособността на Дружеството.
Всичко това е подчинено на визията Холдинга в Крайбург България да се произвеждат висококачествени смеси
както за нуждите на Холдинга, така и за клиенти от Югоизточна Европа. Продажбата и реализацията на продукта
са в правомощията и задълженията на Дружеството, като
наред с това се изгражда и екип от търговци-консултанти, които да общуват и обгрижват клиента. Положеното
начало е добро, целите са ясни и желани, а резултатите са
налице“, разказват от Крайбург България.

РИС Ръбър България разполага с
разнообразие от машини и
производствен капацитет
РИС Ръбър България е наследник на създадения през
1961 г Завод за технически каучукови изделия. Фирмата
е разположена в гр. Кула, Видинска област. През 1997 г.
фирмата е приватизирана от холандска фирма и 5 години по-късно става част от холандския H. Rietdijk Holding,
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който притежава също каучукова фабрика в гр. Лелищад,
Холандия.
„Тази комбинация съвместява най-доброто за двете
страни – високи професионални умения, ноу-хау и проучване и развитие за РИС Ръбър Холандия и гъвкавост,
голямо разнообразие от машини и производствен капацитет за РИС Ръбър България, от друга страна“, коментират от дружеството.
РИС Ръбър България е специализирана в производството на плътни каучукови изделия, както и каучукови изделия в комбинация с метал. Над 130 човека работят във
фирмата, като повечето от тях имат дългогодишен
опит в каучуковото производство.
„Пресовият цех е сърцето на нашата фирма. Над 60
компресионни и инжекционни преси работят на площ над
3000 м2“, разказват от РИС Ръбър - България. „Поради
голямото разнообразие от преси, фирмата има възможност да произвежда изделия с голям диапазон в теглото
– от по-малко от 1 гр до 100 кг и дори повече.
По-голямата част от пресите са от известни производители като TESEMA – Швеция, REP – Франция, RUCKS
и WERNER&PFLEIDERER – Германия, MAPLAN – Австрия,
както и чешки и румънски преси. Постоянно модернизираме пресите чрез компютърно управление. Дейността
на фирмата в момента е насочена към

производство на гумено-метални изделия
с различна форма и размери и широко приложение – автомобилната индустрия, машиностроене, селско стопанство и др. Правилната подготовка е много важна за
крайното изделие. Добрата адхезия между гума и метал
е един от най-важните елементи в производството на
гумено-метални изделия. РИС Ръбър България е специализирана в този процес. Имаме оборудване за обезмасляване, песъкоструене и промазване на металните части за
постигане на почти неразрушима връзка между гумата
и метала.
За оптимално качество и най-икономично производство гумената заготовка, която се използва в матрицата, е съществена за качеството и цената на изделието. Имаме няколко

машини за постигане на най-подходящи
заготовки Барвели, екструдер, смесителни валове и режещи машини. В Кула имаме също възможности да произвеждаме и
настройваме матрици и да обработваме метални части за изделия“, допълват те.
Фирмата използва само висококачествени материали, които се контролират 100% в собствена лаборато-
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рия и е сертифицирана по система на качество ISO 9001
– 2008.
„Нашите усилия са насочени и към енергоспестяващи
мерки като външна изолация на основния производствен
корпус, ново осветление и отопление с вторичен кондензат. Стратегията на ръководството е постоянно
подобряване на производствения процес, прилагане на
логистични планове, инвестиции и пълно задоволяване
нуждите на клиента. Тези, които решат да работят с
нас, със сигурност избират висококачествени изделия,
флексибилен и надежден партньор и конкурентни цени“,
заявяват в заключение от РИС Ръбър.

Фирма „Френски – Христо Петков“
предлага повече от 350 каучукови и
пластмасови изделия
„Френски - Христо Петков“ е фирма, която произвежда разнообразни и прецизни каучукови и пластмасови
изделия. Специфичните изисквания към изделията винаги
изискват и нестандартни решения. Фирмата работи по
техническа документация на клиентите и проектира
целия производствен процес – от избора на изходните
суровини и производството на каучуковата смес, избор
на подходяща технология за изработка на изделието и
проектиране на инструменталната екипировка до окачествяването и експедицията на готовите изделия.
Екипът на Френски - Христо Петков е отворен за нови
предизвикателства – усвояване на нови изделия със специфични изисквания, нови технологични решения и иновации в бранша. Фирмата е основана и регистрирана
като ЕТ “Френски - Христо Петков“ през 1993 година и
е собственост на инж. Христо Петков, със специалност
„технология на каучука“ и възпитаник на Химико-технологичен институт София. Дейността на фирмата започва с две преси, в собствена производствена сграда.
Произвеждат се уплътнители по метода на пресоването с екипировка на клиента.
С годините клиентите се увеличават, поръчките
нарастват, закупуват се нови машини. През 2007 – 2009
г. се закупуват

осем броя шприц машини МИР
машини за финишна обработка на каучуковите изделия,
ново складово помещение за материали и готова продукция. Освен каучукови изделия фирмата разширява производството си с шприцване на пластмасови изделия.
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Изделията – каучукови и пластмасови, надхвърлят цифрата 350 различни номенклатури, предназначени за различни сектори на промишлеността – автомобилостроене, хидравлични помпи, за електрически изделия и инструменти, санитария, ел. домакински уреди, за разнообразна употреба в бита. Продуктите на „Френски - Христо Петков“ се приемат и влагат в изделия, предназначени за износ от основните му клиенти – Капрони, Елдоминвест, Видима идеал стандарт, Спарки Елтос, Пневматика Серта и други.
Към настоящия момент

фирмата разполага с 32 машини
осигуряващи всички технологични операции, необходими
за производството на каучукови и пластмасови изделия.
През 2007 г. успешно са защитени Система за управление на качеството ISO9001 и Система за управление на
околната среда ISO14001.
През 2013 г. е внедрена Система за управление на
качеството ISO/TS 16949, което позволява на фирмата
да произвежда изделия за автомобилната промишленост,
да реализира директен износ в този бранш. "Засега
„Френски - Христо Петков“ е единствената българска
фирма от бранша „каучуково производство“, защитила
този стандарт", коментират от дружеството.
В близък план ръководството на фирмата планира
модернизация и увеличаване на производствените мощности, автоматизиране контрола на качеството.
Фирмата е активен член на Българската асоциация
Каучукова промишленост и активно участва в организираните от нея мероприятия и изложения.
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Газова арматура
Арматурата за газ е сред основните елементи на газоснабдителните
системи. Използва се за включване,
изключване, промяна в количеството,
налягането и посоката на газовия поток. На българския пазар се предлага
арматура на редица европейски и световни производители като многообразието от конструкции, използвани
материали и типоразмери е голямо.

Регулатори на налягане
Използваните в газоснабдителните
системи регулатори на налягане са
предназначени за автоматично поддържане на по-ниски стойности на налягането на газа спрямо началната му
стойност. Обикновено конструкцията
им включва няколко основни елемента:
регулиращи органи, задвижващ механизъм, датчици, управляващ блок. Регулиращите органи оказват непосредствено въздействие върху преминаващия газов поток с цел да се възстанови зададената стойност на регулируемия параметър. Като регулиращи
органи често използвани са едноседловите и двуседловите вентили.
В зависимост от налягането регулаторите на налягане могат да бъдат
за малко, средно и високо налягане. В
зависимост от положението на регулиращия (спирателния) орган регулаторите могат да бъдат нормално отворени и нормално затворени.
Сред основните характеристики на
регулаторите на налягане, посочвани
в продуктовите каталози, са максимално допустимо входящо налягане, работна и околна температура, диапазон на входящото налягане, диапазон
на регулируемото налягане.
При температурни влияния или
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бързо включващи се вентили може се
използват предпазно-изпускателни вентили.

Предпазно-отсекателни и
електромагнитни вентили
Предпазно-отсекателените вентили защитават газовите инсталации,
особено полиетиленовите, от опасно
превишаване на налягането. Те могат
да се присъединят както пред, така и
след регулатора на налягане първа степен. Възможен е монтаж с вътрешна и
външна импулсна линия. При превишаване на налягането над допустимата
стойност се активира затварящият
механизъм и спира (отсича) протичането на газ. Въвеждането му отново
в експлоатация (деблокирането) се извършва само ръчно. Използват се за
природен газ, пропан-бутан и промишлени газове. Обикновено позволяват
произволно ориентиран монтаж.
Най-често вентилите са с външно
електрическо задвижване или с автонтомно задвижване (налягането на
газа). При автономните вентили протичането на газ се прекъсва чрез лостов механизъм, който освобождава
затварящия механизъм при нарастване на налягането.
По-голямо приложение намират електромагнитните вентили. При консуматори с голяма мощност задължителните два отсекателя успешно се заместват от сдвоени магнетвентили.
Сдвоените магнетвентили се отличават с много висока надеждност и гарантират необходимата голяма плътност на затваряне. Електромагнитните вентили са устройства, които с
помощта на електромагнитно задвижване, осигуряват протичането или спи-

рането на флуиди през тръбопроводите. Биват директни (седлови) и индиректни (мембранни), нормално отворени или нормално затворени в зависимост от тяхното приложение. Електромагнитните вентили в системите
за автоматично регулиране служат
като релейни органи за дистанционно
управление и регулиране.

Спирателна арматура
В газопроводните мрежи от спирателната арматура широко приложение
намират спирателните кранове. Предназначението им основно е да спират
притока на газ при обслужване или ремонт. Основно в зависимост от вида и
формата на затварящото устройство
крановете се определят като сферични, конусни и цилиндрични. В газопреносните мрежи най-широко приложение
намират крановете със сферичен и конусен затварящ елемент, като често
се използват кранове с ръчно задвижване. Поставят се на главни и пилотни
линии преди газовите уреди. Основни
предимства на крановете са висока
херметичност, ниско хидравлично
съпротивление и добро бързодействие.
Надеждната експлоатация се обуславя
от факта, че газът не обтича уплътняващите повърхнини. По този начин се
предотвратяват ерозийните процеси,
характерни за шибърите. Недостатък
е неподходящата им за регулиране работна характеристика.
Обикновено материалите, от които се произвеждат, са месинг, чугун,
пластмаса и стомана. Видът на връзките за присъединяване на крана зависят
от условния му диаметър. Обикновено
за кранове с условен диаметър, помалък или равен на 50 mm, се използ-
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ват резбови връзки с вътрешна резба
или с холендер. За кранове с условен
диаметър над 50 mm присъединителните връзки са само фланцови.
Приложение намират и шибърите.
Основното им предназначение е спиране на протичането на газ. Сред предимствата им са малкото хидравлично съпротивление, възможността за
регулиране на преминаващия през тях
флуид и др. Спецификите на шибърите
са свързани предимно с по-високата им
цена, както и затрудненията при поправка на уплътнителните повърхнини. Също така затварящият елемент
на шибърите е уязвим по отношение
обтичащия го газ.
За газопреносните системи се препоръчва използването на чугунени
шибъри. Обикновено шибърите, характеризиращи се с големи условни диаметри (dу > 200 mm), често са с електрическо задвижване.
Спирателната арматура обикновено се предвижда на разпределителните газопроводи за осигуряване на безопасна и непрекъсната доставка на
природен газ, както и за изключване на
отделни дълги участъци от газопроводната мрежа с дължина, по-голяма от
100 m. Проектира се така, че да е леснодостъпна и удобна за манипулиране.
За подземни газопроводи спирателната арматура се монтира в шахти, в
които се предвижда компенсиращо
устройство, което осигурява монтаж
и демонтаж. При надземни газопрово-
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ди, включително и при преминаването
им по стени и други съоръжения, спирателната арматура се монтира в
шкафове и ниши в стените и др.

отчитат работните кубични метри.
Падът на налягане отчита, като същият се умножи по абсолютното налягане в bar, (работното налягане +1), за
да се вземе предвид плътността.

Филтри за газ
Предназначението им е да предпазват от замърсяване и блокировка разположените след тях газови уреди.
Характеризират се с високи пропускателна способност и ефект на филтриране. Почистването им е сравнително лесно. Сред най-често използваните
материали за изработването на корпусите са стоманата и алуминият. За
изработване на филтърния елемент
често използван материал е полипропиленът. Приложение намират и влакнестите филтри. При тях филтърната касета е запълнена с влакна от
изкуствени материали, обикновено
капрон. След замърсяване касетата се
регенерира, като се почиства чрез изтръскване или измиване. Обикновено
почистването се извършва при нарастване на налягането. За контролиране на съпротивлението се използва диференциален манометър.
Използвани методи за присъединяване на филтрите към разпределителната мрежа са резбовите и фланцовите
съединения. Резбовото присъединяване
е съгласно DIN 2999, а фланцовото
присъединяване е съгласно DIN 2501 С,
РN 16.
При избор на филтър, когато това
е от диаграма, е необходимо да се
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Манометри за газ
Предназначени са за пряко измерване на налягане на газообразни среди.
Чувствителният елемент е бурдонова тръба. Техническите манометри с
микропревключвател са предназначени
за включване или изключване на електрически вериги при зададени гранични
стойности на измерваното налягане
чрез микропревключвател, като максималната стойност на тока на включване или изключване е до 5 А.
В зависимост от изискванията
техническите манометри с микропревключвател се изпълняват в два
варианта: с един микропревключвател,
с един нормално отворен и един нормално затворен контакт; с два микропревключвателя, всеки с по един нормално отворен и един нормално затворен контакт.
Техническите манометри с плъзгащо
се електрическо съпротивление (потенциометър) са предназначени за дистанционно отчитане на манометъра чрез
включване на допълнителен електроизмервателен уред. В зависимост от
изискванията се монтират три вида
потенциометри с различни електрически параметри, което разширява кръга
на тяхното приложение.
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Нов стандарт при радиаторните
термостати:
термостати: HR90 новият
електронен термостат, предлаган
от Honeywell
Honeywell представя нов продукт в областта на
електронните радиаторни термостати - HR90,
който се отличава със своята лекота при използване и модерен дизайн. HR90 разполага с голям подвижен дисплей, който дава неограничен достъп до
настройките и данните. Благодарение на фоновото осветление и големите символи всички детайли са четливи. Като модел на базата на HR40 той
представлява нов стандарт за радиаторни термостати.

Точната температура в точното
време
HR90 предлага лесно управление и интуитивна
работа в едно единствено устройство. Регулируемият дисплей е лесен за разчитане и на тесни пространства, както под первази например, а демотирането от вентила е значително улеснено. HR90 ви
позволява да програмирате отоплителните периоди съобразно вашето ежедневие. До шест работни
точки и три различни температури е възможно да
се зададат на ден. Възможно е да се дефинира кога
в стаите да бъде топло, като по този начин спестявате топлинна енергия през цялото останало
време, а икономията може да стигне до 30%. Възможността за копиране гарантира също, че времепрограмите могат лесно да бъдат прехвърлени
към други HR 90 радиаторни термостати.

Интелигентни енергоспестяващи
функции и удобство
Интелигентни енергоспестяващи функции, които помагат намаляването на разходите за отопление напълно независимо: HR90 автоматично затваря вентил, когато прозорецът е отворен например и температурата се понижи значително. В ECO
режим температурата се намалява с 3 °C, което
позволява оптимално натоварване отоплителната
мощност. Допълнителните удобни функции правят
HR90 истински всестранен талант: режими като
"Holiday" или " Party" може лесно да бъдат зададени
в устройството. Какво друго? С функцията против
замръзване се предпазва отопителната инсталация от замръзване и повреди. Когато температурата падне под 5 °C, термостатът отваря вентила, докато температурата достигне 6 °C. HR90
предлага също функция за заключване, за да се избегне неразрешен достъп.
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Лесен монтаж и инсталация
Радиаторният термостат HR90 се отличава с
компактен и модерен дизайн, както и с лесен монтаж.
Може да се монтира на всички стандартни вентили
без да причини замърсяване или течове. Напълно е готов за използване само с няколко прости стъпки: избор на език, час и дата. След инсталацията, HR90 незабавно започва да функционира с настройките, направени от производителя. Тези настройки обаче могат да бъдат променяни, както желаете. След като
е била направена инвестицията в HR90, от само себе
си се разбира, че можете да продължите да го използвате и в новия си дом, ако решите да се местите.
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Метални тръби
за водопровод
и канализация
П

ри изграждането на водоснабдителни и канализационни
системи могат да се използват
тръби от различни материали.
Сред условията, на които тръбите е необходимо да отговарят, са:
да са от подходящ материал съобразно условията на експлоатация,
да са с подходящи технически характеристики, да са устойчиви на
корозия и механични натоварвания. При избора влияние оказват и
условията за монтаж. Сред тръбите, считани за подходящо решение
при изграждането на водоснабдителни и канализационни системи,
са металните тръби, сред които
чугунените, стоманените, поцинкованите и медните тръби.

Тръби от чугун
Известно е, че чугунът е сплав
на основата на желязо, с някои
сходни на стоманата свойства, но
с по-високо съдържание на въгле-
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род. В сравнение със стоманата
чугунът се характеризира с добри
свойства на леене и ниска пластичност. За производството на тръби
се използва предимно сферографитен чугун, който освен със стандартните свойства на чугуна
като втечняемост, съпротивление на триене, добра ковкост,
сравнително добра устойчивост
на корозия се характеризира и с
якост на удар, якост на опън, повишена еластичност и повишена
устойчивост на разрушаване след
удължение.
За производството на тръби от
ковък чугун днес основно се използва центрофугиране в стоманени
калъпи. Този метод на производство изисква да се предвиди допълнителна антикорозионна защита
за тръбите. В зависимост от почвата, в която ще се полагат тръбите, нанесеното върху тръбите
външно антикорозионно покритие
може да бъде битум, защита от
цинков грунд, нанесен чрез на-

пръскване и битумно покритие.
При силно агресивни почви се използват предимно полиетиленово покритие или цинково-полиетиленово покритие. Като вътрешна
защита се използват предимно
циментов разтвор или полиуретаново покритие. Животът на
тръбите от ковък чугун с надеждна антикорозионна защита се оценява на около 60-70 години.
Чугунените тръби принципно се
характеризират и с немалка дебелина на стената, голяма грапавина, сравнително сложен монтаж.
Също така те са крехки, а връзките между тях се считат за не
особено надеждни. Наблюдават се
големи местни загуби на налягане
и по дължина на тръбопровода. Използването на центрофугиране в
стоманени калъпи позволява получаването на тръби с по-малка дебелина на стената и по-гладка
вътрешна повърхност.
Обикновено свързването на отделните тръби е посредством
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муфи, фланци или винтово-муфени връзки. При
присъединяване на тръбите посредством муфи найчесто се използват оловни пръчки, набивани между
муфата и тръбата, като останалото пространство се запълва с разтопено олово или посредством
гумени пръстени. Свързването посредством фланцови съединения е предпочитано решение при
свързване на тръбите със спирателен кран или фитинг. Подобна връзка издържа на по-голямо налягане, но се характеризира с по-малка еластичност в
сравнение с използването на муфи. За добро решение
се счита винтово-муфената връзка, при която от
вътрешната страна на муфата има резба и на нея
се навива пръстен с външна резба, който притиска
гумено уплътнение. Тази връзка се счита за по-еластична от връзката посредством фланци и по-здрава от тази с муфи. Полагането на тръбите може да
бъде траншейно и безтраншейно чрез директно издърпване.
Чугунените тръби се считат за подходящи за
транспортиране на питейни и канализационни води.
Намират приложение при изграждането на вертикални участъци на канализационни мрежи, напорни водопроводни и канализационни тръби среден и голям
диаметър. Предпочитани са при необходимост от
осигуряване на висока пожарна безопасност, ниско
ниво на шум и дълъг експлоатационен срок.
В сравнение с пластмасовите тръби, чугунените,
въпреки много по-голямото тегло и ограничена ма-
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невреност, се характеризират с много по-висока
механична якост, устойчивост на високи температури и нисък коефициент на разширение.

Тръби от стомана
Стоманените тръби се считат за подходящи за
изграждане на всякакъв вид тръбопроводи. Във водоснабдителните и канализационните системи те са
широко използвани за изграждане на водопроводи.
Използват се и за канализационни системи, като се
считат за подходящо решение при изграждането на
напорни участъци.
В зависимост от начина на производство стоманените тръби обикновено се подразделят на шевни
и безшевни. Основни техни предимства са много голямата якост, възможността за производство на
тръби с голяма дължина, здравите връзки и относително малката грапавина на стените. Като основен техен недостатък може да се посочи неустойчивостта им на корозия, което налага предвиждането на външно и вътрешно антикорозионно покритие. Обикновено външното покритие е трислойно,
включващо полагане на епоксиден грунд, полиетиленово свързващо вещество и полиетиленово покритие.
Тази защита се счита за подходяща при всички видове почви, в които се полагат тръбите. Като
вътрешно покритие се използва циментов разтвор
в комбинация с подсилващи пластмасови влакна и
пластмасов пълнеж. По този начин се повишава и
механичната здравина на тръбите. Възможно е и
използването на активна катодна антикорозионна
защита. Използваната антикорозионна защита
окозва голямо влияние и върху продължителността
на живот на стоманените тръби. В сравнение с
тръбите от чугун и полимерни материали, стоманените тръби са с по-кратък експлоатационен срок.
Като недостатък на стоманените тръби се посочват и недобрата им пропускливост и загубата на
напор.
Добре е да се има предвид, че при високо налягане
е възможно да се получи разрив на тръбите.
За присъединяване на стоманените тръби могат
да се използват различни техники. Те се огъват сравнително лесно и могат да бъдат заварявани. Елементите със значителна дължина лесно се съединяват в
здрави съединения, които позволяват кратко време
на полагане на тръбопровода. Могат да се използват
и резбови и фланцови съединения. Полагането на
тръбите може да е изкопно с пясъчна подложка или
безтраншейно чрез директно издърпване с пулт. Има
известни ограничения и при полагане при ниски температури.
Приложение намират и тръбите от неръждаема
стомана, характеризиращи се с висока устойчивост
на корозия и по-дълъг експлоатационен срок. Добре е
да се има предвид обаче, че високото съдържание на
хлор във водата може да доведе до развитието на
корозия в тръбите. За присъединяване на тръбите
от неръждаема стомана често се използва пресово
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съединение чрез използване на пресови фитинги, които се монтират
лесно и бързо, без да е необходимо
да се заваряват. При процеса на
пресоване се получава деформация
в две равнини. Първата равнина
създава постоянна връзка и осигурява механична здравина чрез механичната деформация на пресовия фитинг и тръбата. Във втората равнина уплътняващият
пръстен се деформира по своето
сечение и чрез своите еластични
свойства създава постоянно
плътно съединение.
Тръбите от неръждаема стомана се считат за подходящи за изграждане на сградни водопроводни
инсталации. Те имат механична
здравина, дълъг експлоатационен
срок и запазват органолептичните качества на водата.
При изграждането на водопроводни инсталации приложение намират и тръбите от поцинкована стомана. Днес обаче поцинкованите тръби, използвани за питейно водоснабдяване, намират все
по-малко приложение. Сред причи-
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ните за това са по-трудният им
монтаж, осъществяван чрез нарязване на резби, по-голямото тегло и по-голямата дебелина на стените.
Поцинкованите тръби се характеризират с по-голямата корозионна устойчивост в сравнение със
стоманените. Като техни недостатъци обикновено се посочват
сравнително бързото износване на
покритието и трудоемкият монтаж, който основно е на резба. В
редки случаи се използва заваряване, тъй като цинкът кипи при
високи температури и се отделят
вредни газове.

Медни тръби
За изграждане на сградни водопроводни инсталации е възможно
използването и на медни тръби. Те
се характеризират с голяма устойчивост и дълготрайност. За
сградни отклонения не се използват поради опасността от корозия при контакта им с почвата и
почвените киселини. Произвеждат
се от рафинирана мед със съдържа-
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ние на мед 99,99%. Сред предимствата им са наличието на бактерицидни свойства, които възпрепятстват развитието на бактерии вътре в тръбите и много малкото или никакво влияние на хлорираната вода върху тях. Те са
много устойчиви и издържат на
моментни повишавания на налягането във водопроводната мрежа.
Добре е да се има предвид обаче, че
те не понасят много кисели или
основни води, много меки или много твърди също. В зависимост от
твърдостта на водата при някои
тръби се получава защитен слой
от варовик след няколко месеца.
Медните тръби се характеризират с трайност и надеждност, но
и с висока цена.
Медните тръби могат да
бъдат присъединени чрез заваряване или запояване. Сред предпочитаните методи са свързване чрез
капилярно спояване, което може
да бъде с мек или твърд припой. За
подходящ метод се приема и
присъединяването посредством
муфи.
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машини

Виртуалната реалност
в програмирането
на металорежещи
машини с ЦПУ
В

цифрово-програмното управление е постигнат забележителен
напредък от 50-те години насам, благодарение на прогреса в електронната индустрия и производството на
електрически продукти и компоненти. Традиционното металообработващо оборудване - стругове, фрези,
пробивни и шлайфмашини, разстъргващи и щанцмашини, както и
формоващи машини и обработващи
центрове, постепенно се автоматизира с интегрирането на блокове за
машинно управление (MCU) за подобряване на контрола, повишаване на
точността и повтаряемостта и
ограничаване на зависимостта от
операторите. Така CNC машините
се превърнаха в стандарт за съвременното автоматизирано оборудване за машинна обработка. Функционалността на тези машини е основен двигател и на бързото развитие
в производството на прецизни детайли и обработването на сложни
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контури и обемно-профилни повърхнини. Всичко това стана възможно
благодарение на повишената им изчислителна мощност, новите видове интерполация, широкото използване на все по-съвършени САМ системи, развитието на точни и бързодействащи сервозадвижвания, появата на нови компановки и материали
за носещите системи на машините,
интегрирането в производството
на високоскоростни режещи инструменти и др. Като следваща крачка в
процеса на развитие на CNC машините някои специалисти посочват
имплементирането на виртуални
системи, които ще позволяват на
машината да запаметява различни
последователности от движения,
извършвани от оператора в етапа
на програмиране.

Развитието на
виртуалната реалност
е във фокуса на изследователската
и развойна дейност през последните
години, като за това способства и

усъвършенстването на видеоадаптерите (графичните ускорители).
Триизмерните системи за имитиране и възпроизвеждане на човешките
движения, които доскоро можеха да
бъдат интегрирани само в свръхмодерни компютърни станции, вече
могат безпроблемно да бъдат визуализирани и изпълнявани посредством
обикновен персонален компютър.
Ето защо уеб ориентираното програмиране привлича вниманието на
все повече инженери и разработчици на системи и решения с разнообразни приложения, а виртуалната
реалност (ВР) става неизменна част
от редица области, сред които медицина, архитектура, аеронавтика,
дизайн и проектиране.
Технологията влияе значително и
на преподавателските методи в образованието, където уеб базирани
асинхронни сървъри постепенно заменят традиционните черни дъски, а
студентите посещават виртуални
класни стаи в предпочитано от тях
време. ВР технологиите биха могли
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машини
да допринесат и за подобряване на
качеството на обучението и практическата подготовка за работа с CNC
машини. Несъмнено то може да се
постигне и като се даде шанс на всеки студент да разработва програми
за ЦПУ и да ги тества на CNC машини в реални условия, но това е скъпоструващо мероприятие и не всички
факултети по машинно инженерство имат подобна възможност. В
този смисъл разработването на
виртуални системи за обучение по
CNC програмиране е подходящо решение, както и добър подход към повишаване на квалификацията на обучаваните студенти. Ако в бъдеще, с
напредването на разработките в
областта, виртуалните инструменти бъдат успешно интегрирани в
CNC металообработващите машини, те значително биха улеснили и
ускорили процеса на програмиране,
позволявайки на оператора да работи на виртуална работна маса и да
движи виртуалната задвижваща глава на машината, за да генерира траектория на движение на инструментите. Тези по-интуитивни и лесни
за употреба системи за управление
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на металорежещи машини биха направили програмирането на основните технологични операции по-достъпни за средностатистическия оператор.

Пилотен проект в
областта
Изследователски екип от полски
учени наскоро предложи иновативен
метод за програмиране на металообработваща машина, който дава
възможност за „обучаване“ на машината да изпълнява дадени програми, в
рамките на които последователностите от операции предварително са
били извършени ръчно от операторите, а ЦПУ системата ги е запаметила. Частите и модулите на машината могат да бъдат премествани
механично с помощта на подходящите ръчки и лостове, които измерват
приложената сила и на базата на нейната стойност подават информация
за нужната скорост към контролната система на металообработващата машина. Това позволява на отделните подмодули на машината да се
движат в пълен синхрон с движенията на оператора. Посредством този

метод операторът може да „научи“
инструментите и модулите да
възпроизвеждат различни траектории и последователности от движения, които са съхранени в паметта
на CNC машината под формата на
програми за металообработка. Виртуалната технология позволява аналогично програмиране на машината
в „офлайн режим“ извън физическите
параметри на машината. Тя дава
възможност на оператора да командва модулите и инструментите на
металообработващите машини,
като мести ръчно виртуалните им
еквиваленти в рамките на своя ВР
модел.
В проектираната от учените виртуална система за програмиране на
металорежещи машини с ЦПУ операторският интерфейс се състои от
входни и изходни модули и драйвери,
които позволяват комуникация с персонален компютър. Входните устройства в системата са дигитални
ръкавици, скенери на движенията на
горните крайници и система за проследяване на движението на главата
и ориентацията на тялото на оператора. Дигиталната ръкавица се
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използва за измерване на средното
огъване на всеки от петте пръста
на дясната и лявата ръка, като следи общо 5 параметъра - положението на човешката ръка в трите основни измерения, плюс направлението на преместване и скоростта.
Системата разполага и с два скенера, проектирани и конструирани
така, че да измерват движенията на
горната част на ръцете. Скенерът
за лява ръка е базиран на сензори за
ориентация, докато този за дясна се
основава на механична конструкция
с потенциометри. Виртуалната система се свързва с компютър посредством USB интерфейс. Измерването
на ориентацията на ставите на горните крайници е на принципа на проста кинематика и дава възможност
за прецизно определяне на позицията
на ръката на оператора в пространството. Други сензори следят движението на главата и ориентацията на торса.
Изходното устройство в системата за виртуално програмиране е
от типа HMD (head-mounted display)
- дисплей, монтиран на главата,
включващ два екрана, които извеждат независим образ за лявото и
дясното око. Гледайки стереоскопичното изображение, операторът
може точно да прецени разстоянието между елементите във виртуалното пространство. Програмата за
виртуална симулация е проектирана
да получава сигнали от входните
интерфейси и да ги обработва и
интерпретира, както и в реално

74

време да генерира въз основа на получените данни стереоскопичен образ, който е отражение на движенията, извършвани от оператора.
Работата с ЦПУ машините във
виртуална среда може да е както в
„онлайн“, така и в „офлайн“ режим.
Онлайн функциониране е необходимо,
когато системата се използва за
преместване на инструменти или
модули в реално време. Режимът
офлайн е предвиден за предварително програмиране на машината. Благодарение на тази възможност не е
необходимо тя да се ангажира през
цялото време и може да изпълнява и
други технологични задачи в този
момент.

Програмиране без
въвеждане на код
Основна цел на проектираната
система е да се даде възможност на
оператора да програмира CNC машината без необходимостта от въвеждане на код. Това се постига чрез
генериране на триизмерни виртуални версии на модулите и инструментите на машината, които могат да
бъдат ръчно премествани, за да изпълняват действителните инструменти различни функции. С подходящия жест операторът може да:
съхрани или изтрие точка от траекторията, свързана с определена позиция на инструментите; да смени
инструмента; да подаде команда за
генериране на G-код и др.
Обработваният детайл се визуализира на виртуалния дисплей. Опе-

раторът може да определи размера
на детайла чрез захващане на стените му и придърпването им в желаната посока, да мести виртуалната
маса и задвижващата глава на машината и да генерира траектория на
инструментите, която да подаде
към физическата система, обработваща детайла. Възможно е да бъде
визуализиран и ефектът върху детайла, който би се получил при даден ход на инструмента и да се запамети позицията му с вдигнат палец или да се изтрие вече запаметена позиция с палец надолу. Позициите се съхраняват заедно с информация за моментната конфигурация на
машината и работните й параметри. Тези параметри могат да бъдат
изменяни посредством подходящите
жестове. Командата за генериране
на G код е едновременно вдигнати
палци на двете ръце. Накрая операторът може да се придвижи в рамките на виртуалното пространство
и да огледа резултата с просто движение на главата си.
Представената в проекта виртуална система за програмиране на
CNC машини е лесна за употреба и
изпълнява посочените функции по
интуитивен път, като наблюдава и
резултатите от извършените операции. Системата е базирана на опита от програмирането на физически металообработващи машини с
контролни лостове и ръчки. По-нататъшно развитие на проекта ще
включва опции за гласов контрол и
звукова поддръжка.
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Червячни редуктори
Р

едукторите са механизми, предназначени да намаляват оборотите на въртене на двигателя, повишавайки
въртящия момент без значителни загуби на мощност.
Обикновено те се състоят от отделна предавка или от
последователно свързани зъбни предавки и по този признак се делят на едностъпални и многостъпални. Редукторите се различават и в зависимост от вида на използваните предавки.
В конструкцията на червячните редуктори е включена червячна предавка. За по-големи предавателни отношения приложение намират едно- и двустъпалните червячни редуктори, както и комбинирани такива, изпълнени от последователно свързани различни по вид предавки - цилиндрични, конусни и червячни.

Червячни предавки
Червячните предавки са вид зъбни предавки с кръстосани най-често под ъгъл 90° геометрични оси, чиито елементи са червячен винт (червяк) и червячно зъбно колело.
Червякът представлява ротационно тяло, по околната
повърхнина на което са нарязани навивки. Може да се разглежда като зъбно колело с винтови зъби, броят на които
отговаря на броя на ходовете му. Червячното колело
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Фиг. 1. Видове червячни предавки: а) с цилиндричен червяк;
б) с глобоиден червяк.

представлява зъбно колело с наклонени зъби, чиято геометрия съответства на навивките на червяка. Според
формата на червяка в осово сечение червячните предавки
биват с цилиндричен и с глобоиден червяк (фиг. 1а, б).
В зависимост от вида на винтовата повърхнина
цилиндричните червяци биват еволвентни, конволютни
и архимедови. При еволвентния червяк (по БДС 12256-78
се означава с Z1) профилът на навивките в челното сечение е част от кръгова еволвента. Двете страни на
навивките се обработват на струг с два трапецовидни
ножа, установени съответно под и над линията на центрите („под“ и „над център“).
Конволютният червяк (означава се с ZN) се нарязва с
нож с трапецовиден профил, който е установен по такъв
начин (завъртян на ъгъл γ спрямо оста), че горната му
равнина е перпендикулярна на навивката. При нарязването на навивките се получава винтова повърхнина, чието челно сечение представлява кривата конволюта (удължена или скъсена кръгова еволвента).
При по-малки мощности най-разпространени са червячните предавки с цилиндричен архимедов червяк, които предават движение между валове, чиито оси са
кръстосани под 90°. Архимедовият червяк (означава се
със ZA) представлява винт с трапецовидна резба с ъгъл
на изкачване γ и профилен ъгъл, който за стандартните
червяци е 2α = 40°. Сечението на навивките му с равнина, перпендикулярна на оста (т. нар. челно сечение), представлява кривата архимедова спирала.
Архимедовият червяк се изработва на струг с нож с
трапецовиден профил, установен „на център“. С по-висока производителност са методите за нарязване с модулна фреза на фрезова машина и вихровата обработка
с въртяща се ножова глава. Червячното колело се нарязва по правило с червячна фреза, която има същите геометрични данни, както червяка на предавката, но е с повисоки зъби за създаване на радиалната хлабина. При
нарязването заготовката на колелото и фрезата извършват такива относителни движения, каквито имат
колелото и червяка при съвместната им работа.
Според броя на ходовете червяците биват: едноходови, двуходови и многоходови. Червяци с повече от 5 хода
не се използват.
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Глобоидният червяк е винт с променлива стъпка, който е нарязан
върху повърхнината на тор. Поради
това, че навивките обхващат поголяма дъга от зъбите на колелото,
предавката с глобоиден червяк се характеризира с по-голяма товароносимост и по-висок к. п. д., но се изработва трудно, чувствителна е към
грешки при изработване и монтаж.
В редукторите се използват и
други високоредуциращи червячни
предавки. Те представляват хиперболоидни пространствени зацепвания
на различни типове зъбни колела: тип
Spiroid е със зацепване на колело с
конусен червяк, тип Helicon - на цилиндричен червяк с конусно колело,
тип Wildhaber – на цилиндрично колело с глобоиден червяк. Тези предавки
изискват нестандартен инструмент, висока точност на изработка
и монтаж и все още имат ограничено приложение.

Използвани материали за
червячната двойка
Червяците се изработват от
стомана (45, 50, 40ХН, 60 и др.) и се
закаляват до висока твърдост HRC
45...55. При отговорни предавки се
използват цементуеми стомани
15Х, 20Х и др. с твърдост след закаляване HRC 56...62, като навивките
се шлифоват и полират. Конструктивно най-често червякът се изработва като едно цяло с вала.
Червячното колело обикновено е
съставно, като зъбният венец се
изработва от антифрикционни материали, например калаен бронз
CuSn10, aуминиево-железен бронз

78

CuAl9Fe3 или от сив чугун СЧ20,
СЧ25 и се свързва с пресова връзка
към стоманена или чугунена главина.
При работа на червячната предавка се получават загуби от триене в
зацепването, в лагерите и от разпръскване на маслото, но най-съществени са загубите в зацепването.
К. п. д. на зацепването ηz1,2 при предаване на движение и мощност от
червяка към колелото се определя от
зависимостта за к. п. д. на двигателната резба: ηz1,2 = tgγ/tg(γ + ρ'), Тук ρ'
е приведеният ъгъл на триене, който за стоманен червяк и бронзово
или чугунено колело, съответно, е ρ'
≈ 3о до 6о.
Ако е необходимо червячната предавка да притежава свойството
самозадържане, т. е. движението да
се предава само от червяка към колелото, а не и обратно, необходимо
условие е γ < ρ'. Самозадържането е
важна характеристика за товароподемните устройства, например
асансьори, като при изключване на
двигателя товарът остава да виси
на въжето, което е намотано на
барабан или преминава през шайба,
свързана с червячното колело.
Пълният к. п. д. на предавката η =
0,7...0,8 е значително по-нисък от
този на другите видове зъбни предавки. Самозадържащите предавки
имат още по-нисък к. п. д.

Товароносимост на
червячната предавка
В червячната предавка действат
периферни, радиални и осови сили,
които натоварват зъбите, валовете и лагерите на предавката. Обик-

новено по-слаб елемент се явява
зъбът на колелото, като най-често
срещаните повреди на цилиндричните червячни предавки са питинг,
износване и задиране на зъбите. Това
се дължи на големите скорости на
плъзгане в червячното зацепване. За
намаляване на износването навивките на червяка се закаляват и шлифоват, вземат се мерки за сигурно
смазване и за филтриране на маслото, избират се материали с високи
антифрикционни качества. Сравнително рядко се получава счупване на
навивка от червяка или на зъб на
колелото, обикновено след значителното му износване.
От най-честите повреди произлизат и критериите за работоспособност на червячните предавки, а
именно: питинг и износване на зъбите на колелото, които зависят от
контактното напрежение σН; огъване (счупване) от умора на зъбите на
червячното колело, което зависи от
допустимото напрежение на огъване; деформация от провисване на
червячния вал, която не трябва да
бъде по-голяма от 0,004 m за закалени червяци и 0,010 m за подобрени червяци; загряване на червячната
предавка.
При проектното изчисляване на
червячната предавка в зависимост
от допустимото контактно напрежение се определя ориентировъчно
междуосовото разстояние аw и при
отчитане на условието за коравина
на червяка може да се определи модулът на зацепването от зависимостта: m = (1,5...1,7) аw / z2. Прави се
и проверка на огъване на зъбите на
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колелото по формулата σF2 ≈1,5Ft2 /b2m ≤ σFP, където Ft2
е периферната сила, b2 - широчината на колелото, а σFP
е допустимото напрежение на огъване, което зависи от
материала, дълготрайността и характера на натоварването на предавката; за калаен бронз σFP = 60...90 МРа.

Tехнически характеристики
При червячните предавки обикновено задвижващ е
червякът и предавателното отношение i се определя
чрез броя на зъбите на червячното колело z2 и броя на
ходовете на червяка z1 или i = z2 /z1. Основен геометричен параметър (габаритен размер) на червячните редуктори е междуосовото разстояние аw, което е стандартизирано: аw = 25, 30, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 130, 150,
180 mm. Повечето едностъпални червячни редуктори с
цилиндричен червяк се конструират за i = 8 до 100, (в
отделни случаи в уредостроенето до 500). Броят на
ходовете на червяка z1 = 1...4 се избира в зависимост от
i по такъв начин, че броят на зъбите на червячното
колело z2 да се получи от 30 до 80.
Предимствата на редукторите с червячни предавки
са: компактност - възможност за получаване на голямо
предавателно отношение само чрез два елемента; плавна и безшумна работа; възможност за самозадържане при
γ < 6°. Като конструктивно предимство се счита и
кръстосаното на 90° положение на входящия и изходящия вал. Това се явява удобство в случаите, когато няма
възможност (например по изискванията за габарити или
компановка) да се разположи съосен или редуктор с успоредни валове. Като техни недостатъци обикновено се
посочват: нисък к. п. д., което води до загряване; по-сложна изработка; използване на скъпи цветни метали за изработване на колелото, повишеното му износване и
склонност към задиране.
Червячните редуктори предимно се използват за
прекъсната работа при малки мощности (от 0,06 до
8...10 kW, и много рядко до 60 kW) в машиностроенето
и уредостроенето, битовата и градинска техника, хранително-вкусовата, химическата и преработвателната
промишленост, за задвижвания на асансьори, транспортьори, в металорежещите машини, делителни механизми, в предавката на някои транспортни средства.
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Тенденции в развитието на червячните
редуктори
У нас се предлага голям избор на качествени червячни редуктори и мотор-редуктори с общо или специфично приложение, произведени от български или чужди
фирми. В редукторите се използват архимедови, а все
по-често конволютни и хиперболоидни червячни предавки. Съвременните конструкции са с алуминиеви тела, а
за по-големите типоразмери – от чугун. Червячният вал
обикновено се изработва от закалена легирана стомана, като се шлифова и полира. Кухият вал се предлага
като стандартно изпълнение. Гамата редуктори позволява голям брой варианти като плътен вал, втори вход,
конусно-ролкови лагери на червячното колело, изходящ
фланец, единично или двойно удължен вал, ограничител
на въртящия момент през кухия вал, ръчно задвижване.
Редукторите могат да се монтират чрез фланец, „на
лапи“ или с реактивна опора.
Предлагат се и специални изпълнения на редуктори с
червячен вал и две червячни колела, които имат два изходящи вала със синхронно въртене. Тези редуктори
могат да бъдат сглобени с електрически двигатели или
механични вариатори, за което имат фиксиран фланец
с размери, които отговарят на изискванията и спецификациите на IEC. Произвеждат се и двустъпални редуктори, които представляват комбинация от два последователно свързани червячни редуктора. Такъв редуктор има много ниска ефективност (к. п. д.), но фактът,
че може да бъде получено значително намаляване на
скоростта при изключително редуцирано пространство прави това решение много интересно, а понякога
и незаменимо.
За смазване на червячните редуктори се използват
синтетични и минерални масла по ISO VG320 за температури от -25 до +50 °С или ISO VG460 за температури
от -5 до +40 °С. Обикновено се препоръчва след 10 000
работни часа маслото да бъде сменено.
Фирмите, произвеждащи червячни редуктори и моторредуктори, предлагат електронни каталози за избор и
софтуер за 2D и 3D модели на задвижването. На български език има и програми за избор, сравнение и оптимизация на изделията от фирмената номенклатура.
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Контролирани защитни атмосфери
за топлинна обработка на материали
Инвестирайки непрекъснато в
научноизследователския сектор,
СИАД осигурява съвременни решения за металургичната промишленост с особено внимание към
приложенията за топлинна обработка на метали. Сред най-важните фактори в такива операции
са защитните и контролирани
атмосфери.
Като доставчик на газове за защитни атмосфери - азот, аргон,
хелий, водород, амоняк - както и
други системи и технологии за
контролирани среди, СИАД предоставя практични технически
решения за:
•закаляване на черни и цветни
метали;
•цементация, неутрално втвърдяване и карбонитриране;
•синтероване;
•спояване;
•термична обработка на стомани при отрицателни температури;
•пълначни вакуумни пещи;
•автоклавни операции;
•производство на метали на
прах;
•закаляване на благородни метали.
СИАД има опит в доставянето на решения както за металообработващата индустрия,
така и за обработката на други материали. Фирмата е специалист в инсталирането на
азот- и водородбазирани системи, които допринасят за подобряване на качеството на продуктите и за намаляване на
производствените разходи.

Основните предимства при
използване на синтетични атмосфери са:
•Надеждност и удобство;
•Качество;
•Гъвкавост;
•Повишена производителност;
•Подобряване на контрола;
•Безопасност;
•Ниски капиталовложения.

Синтетични
атмосфери:
алтернатива на
атмосферите,
произвеждани на място

DICPC: Директно
инжектиране с контрол
на въглеродния
потенциал

Синтетичните защитни атмосфери, произведени чрез смесване на азот с водород, метанол, метан и пропан, са валидна алтернатива на екзо- и ендогенераторите.
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Тези газови смеси позволяват
газообразна защитна среда
вътре в пещите с точка на оросяване между -55 и -20° C и концентрация на кислород между 1
и 10 части на милион.
Проверка на нивото на точката на оросяване или концентрацията на CO 2 вътре в пещта за топлинна обработка позволява да се изчисли какво количество редуциращ газ трябва
да се използва за получаване на
желаните резултати.
Редуциращите газове спомагат за по-добро отстраняване
на смазочните материали, използвани в операции по студено
формоване на металите, без
термична обработка.

Алтернативата на екзогенераторите и азот/метанол ендоатмосферите, предлагана от
СИАД, е технологията DI CPC Директно инжектиране с контрол на въглеродния потенциал.

декември 2013

DI CPC системата произвежда
постоянна атмосфера за пещта.
Процесът се състои в смесване
на въздух и природен газ и въвеждането им в каталитичен реактор, поставен в близост до пещта. При протичането на тази
смес през катализаторния слой
се произвеждат водород, въглероден окис и азот. След разреждане с азот произведената синтетична атмосфера се инжектира
в пещта. Допълнително количество азот позволява да се поддържа положително налягане в пещта. Потокът на азот и мястото на инжектиране са оптимизирани така, че да се предотврати проникването на въздух и
последващо окисление на продукта. Операции като закаляване
на стоманени тръби, пръти и
тел без обезвъглеродяване и
темпериране на изделия от
цветни черни метали могат да
бъдат осъществявани с помощта на DI CPC атмосфера.

Предоставяната от СИАД атмосфера е високонадеждна и осигурява постоянно качество на
продуктите с минимална необходимост от повторна обработка.
Гъвкавостта и сигурността са
основните предимства на тази
технология.

ÑÈÀÄ Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ
1528 Ñîôèÿ, óë. Àìñòåðäàì ¹4
òåë.: 02 978 56 36; ôàêñ: 02 978 97 87
e-mail: siad@siad.bg; www.siad.bg
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инструменти, материали

Газови смеси за
промишлеността
Т

ехническите газове намират широко приложение в различни отрасли на промишлеността. Протичането на редица производствени процеси е
свързано с използването на технически газове като
защитна среда например. Подобен процес е заваряването, където използването на газови смеси гарантира получаването на качествен заваръчен шев. Използваните в хранителната промишленост газове
позволяват удължаване на срок на съхранение на хранителни продукти без те да губят техните качества. Намират приложение и при калибриране, валидиране и проверка на средствата за измерване,
сертифициране и други. Широко използвани се и в областта на медицината.
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Газови смеси, използвани за заваряване
Дъговото заваряване в защитна газова среда е
сред най-често използваните методи за заваряване.
В практиката се използват няколко технологии заваряване с нетопим електрод в среда от инертен
газ (ВИГ), заваряване с топим електрод в среда от
инертен газ (МИГ), заваряване с топим електрод в
среда от активен газ (МАГ), като по-често използвани са технологиите с топим електрод. Те се използват както при механично, така и при автоматизирано и роботизирано заваряване. В зависимост
от характеристиките на заваряваните материали
като защитен газ се използват инертни и активни
газове и техни смеси. Основното им предназначение
е защита на разтопения метал при образуването на
заваръчния шев от негативното въздействие на атмосферните условия и подпомагане на качественото пренасяне на метала от електрода към заваръчната вана.
Принципно като защитна среда би могло да се
използва само аргон или въглероден диоксид. При заваряването с аргон се получават много добри резултати. Аргонът се приема за един от най-добрите
защитни газове от гледна точка на получаването на
добра защита на реакционното пространство на
заваръчната дъга от външния въздух. Той е широко
използван при заваряване на алуминиеви сплави и
високолегирани стомани. От своя страна, въглеродният диоксид намира приложение при заваряване на
въглеродни и нисколегирани стомани.
Често обаче използването само на аргон или само
на въглероден диоксид се оказва не особено целесъобразно от гледна точка на протичане на самия процес. В качеството на защитна газова смес за заваряване с топим електрод, въглеродният диоксид в чист
вид вече почти не се използва.
Често използвана газова смес е сместа от въглероден диоксид с аргон. Понякога към тази смес се добавя и малко количество кислород. Наличието на кислород значително намалява повърхностното напрежение върху електрода и подпомага отделянето на
метала на по-малки капчици, което позволява преминаване в режим на струйно пренасяне на метал и
значително подобрява качеството на заваръчното
съединение. Според специалисти използването на
газови смеси допринася за значително повишаване на
производителността на процеса, на качеството на
получения заваръчен шев, на свойствата на метала
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инструменти, материали
в заваръчното съединение и т. н.
Известно е, че използването на
сертифицирани заваръчни смеси
води до значително намаляване на
загубите на метал в процеса на
заваряване и осигурява получаването на по-гладък и тънък профил на
заваръчния шев в сравнение с използването на чист въглероден
диоксид. Това води и до снижаване
на разходите.
Сред намиращите широко приложение в практиката газови смеси са комбинациите между хелий,
аргон, кислород, въглерод в различно процентно съдържание. Съответно, различните смеси предполагат и използването на различен
режим на заваряване, като се вземат предвид особеностите на химико-металургичните процеси,
настъпили в заваръчната вана, в
които участват компонентите
на газовите смеси (водород и кислород).
Добре е да се има предвид, че качеството на заваръчното съединение в значителна степен зависи от съдържанието на разтворени в метала газове или т. нар.
вредни газове водород, азот и
техни съединения. По тази причина защитните газови смеси е необходимо да съдържат в своя
състав строго определени количества вредни примеси. Негативно
въздействие върху качеството на
заваръчния шев оказват също и
водните пари, съдържащи се в
защитния газ. Под въздействието
на високите температури водата
се разделя на съставните си елементи водород и кислород. Също
така изменението на състава на
газовите смеси в определени предели може да промени свойствата
на шева и на заваръчното съединение в цялост.

Газови смеси в
хранително-вкусовата
промишленост
В хранително-вкусовата промишленост газовите смеси се използват при опаковането на плодове, зеленчуци, сладкарски изделия, а така също месо и други продукти. По този начин може значително да се увеличи срокът им на
годност, а в опаковката се създава чиста среда без използването на
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токсични и опасни за човека химикали. Използваната комбинация
от газове може да предотврати
развитието на бактерии в опаковката и създава подходяща среда за
възпрепятстване на окисляването на мазнините. Газовете имат
и антибактериални и антисептични свойства, като не дават
възможност на бактериите да се
размножават и ги убиват. Например чрез използването на газови
смеси е възможно ефективно справяне с аеробни бактерии като
Salmonella, Clostridium Butuliun,
Moraxella или Acinobacter. Също
така газовете противодействат
на развитието на плесени и намаляват нивото на рН в опаковката.
Някои комбинации от газове успешно се използват за стимулиране на темповете на растеж на
цветя, плодове и зеленчуци в оранжерии.
Газовите смеси, използвани за
хранителни цели, се оказват поефективни в сравнение с използването на термоопаковки или обгазяване с един газ. В зависимост
от продукта се подбира различна комбинация от газове. Често
използвана газова смес за хранителни продукти е смес от азот
и въглероден диоксид. Освен това,
ако азотът е ценен преди всичко
поради своята инертност, то
въглеродният диоксид допринася
и за бактерицидната активност.
В същото време съществуват редица дишащи” хранителни продукти като сирене и свежо месо,
за които е необходимо използването на газови смеси, подходящи
за хранителни цели, съдържащи
значително количество кислород.
Това е свързано с необходимостта от предотвратяване на развитието на анаеробни бактерии
в тях.
Сред използваните методи за
опаковане с използването на защитни газови смеси е опаковането
в модифицирана атмосфера. При
опаковането в модифицирана среда атмосферният въздух се отстранява от вътрешността на
опаковката напълно или се заменя
с газ, или със смес от газове, след
което опаковката бива бързо запечатана. Изборът на определен газ
или газова смес зависи от различ-

ни фактори като например: дали
продуктът е суров или обработен,
вида на използвания материал за
пакетиране и други. За създаването на защитна атмосфера се използват комбинация от газове,
съдържащи се в атмосферата
като азот, кислород, въглероден
диоксид. Те могат да бъдат използвани самостоятелно. Сред използваните комбинации са азот и
въглероден диоксид или азот, въглероден диоксид и кислород. Използваните за тази цел азот и кислород обикновено са получени от
въздуха, а въглеродният диоксид
от естествени източници или
като страничен продукт от ферментационни процеси например,
или от производството на амоняк.
В много случаи може да бъде поефективно и практично азотът да
се произведе на място. Използваните газови смеси не оказват негативно влияние върху опакования
продукт.

Медицински газови
смеси
В медицината широко се използва медицински кислород и различни смеси на негова основа за лечебни процедури. Използването на
кислорода за медицински цели позволява по-ефективно справяне с
респираторни заболявания, при
проблеми със сърдечно съдовата
система, с последствията от различни токсини и хипоксия. Разработени са технологии, които позволяват използването на медицински кислород за лечение на заболявания на стомашно-чревния
тракт. В зависимост от физикохимичните свойства на кислорода
и различните съчетания на инертни газове в сместа, а така също
методите на използване, се дава
възможност да се въздейства
върху регулирането на важни функции в организма.
Специални смеси на кислорода и
инертни газове като хелий, аргон,
криптон, ксенон проявяват физиологична активност в условия на
нормално атмосферно налягане и
могат да се използват широко
като нови немедикаментозни
средства за оздравително и лечебно действие върху човешкото
тяло.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
5.7 öâåòåí òå÷íîêðèñòàëåí
äèñïëåé TFT LCD panel KWH057DF10-F02 îò FORMIKE

Îñíîâíè õàðàêòåðèñòèêè:

l Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò: 320x240 òî÷êè;
l Èíòåðôåéñ: Digital RGB (6bits/color) Data Transfer;
l Çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå: VCC min 3V max +3.6V;
l Úãúë íà íàáëþäåíèå: 6 oclock;
l Ðàçìåðè íà ìîäóëà: Ø 144 mm, Â 104.60 mm, Ä 14.5 mm;
l Ðàçìåðè íà èçîáðàæåíèåòî: øèðèíà 115.20 mm, âèñî÷èíà 86.40 mm;
l Ðàçìåðè íà òî÷êàòà: øèðèíà 120 um, âèñî÷èíà 360 um;
l Ïîäñâåòêà: ñâåòîäèîäíà, edge áÿëà ñâåòëèíà, 30 áðîÿ äèîäè;
l ×óâñòâèòåëåí íà äîïèð ïàíåë: äà;
l Ñúåäèíèòåë: 33 èçâîäà.

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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

9-2013

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
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