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накратко
Siemens България организира коледен коктейл за клиенти и партньори
На 9 декември 2014 г. в хотел Шератон – Хотел Балкан София се състоя
традиционното коледно тържество на Siemens България. Водещ на програмата беше журналистът Драгомир Симеонов. На официалното събитие
присъстваха множество клиенти и партньори на компанията. Г-жа Боряна
Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, и г-н Титус
Льов, главен финансов директор, приветстваха гостите и благодариха на
всички за добрите резултати през изминалата година и изразиха увереност,
че предстоящата 2015-а ще бъде дори по-успешна.
Всички присъстващи участваха и в коледна томбола с различни подаръци
с марка Siemens, a изисканата атмосфера бе допълнена от изпълненията на
ретро триото Sentimental Swingers.

Гюринг България организира семинар в гр. Дряново
На 23 и 24 октомври 2014 г. в гр. Дряново се проведоха дни на отворените
врати съвместно между фирмите ВСК Кентавър и Гюринг България. Колеги и
клиенти на двете компании имаха възможност да се запознаят с последните
новости и тенденции в областта на металообработването, както и да посетят производствените мощности на завода в гр. Дряново. Сред темите
на семинара, които Гюринг България представи, бяха RT 100 HF свредло висок
клас за обработка на високоякостни материали и специални сплави; новият
HMC 3000 хидравличен патронник за бързо, прецизно и директно закрепване
на инструменти с опашка, по-малка от 6 мм; нови специални решения, значително намаляващи броя на необходимите за работа инструменти; разширяване на програмата RF 100 монолитни фрези висок клас с нови видове, особено за обработка на неръждаеми стомани и алуминий; разширяване на програмата за резбонарязване при големите размери, които се използват от производители на оборудване за енергетиката. Присъстващите специалисти се
запознаха и с новостите в програмата HT 800 WP свредла със сменяема пластина до диаметър 40 мм, както и с новата линия фрези DIVER с покритие от
ново поколение на фирма Гюринг, които предизвикаха особен интерес с факта,
че с тях може да се пробива и фрезова. "Мероприятието премина в изключително ползотворен дух и е доказателство за това, че с обединени усилия
може да се постигне много. Надяваме се това да стане практика на добри
колегиални взаимоотношения", допълниха от Гюринг България.

Новият завод на Нексанс ще започне работа през 2015 г.
Новият завод на Нексанс за автомобилни кабелни системи, който в момента се изгражда в Плевен, ще бъде пуснат в експлоатация през 2015 г. Това
стана ясно по време на проведена среща между управителя на Нексанс Иго
Херцог, генералния директор на Електрокабел България Кемал Шабан и областния управител на Плевен Ралица Добрева. По време на срещата г-жа Добрева
подчерта важността на производственото съоръжение, което представлява
най-голямата инвестиция в Плевен, и е в интерес на развитието на областта. Предвижда се заводът за кабелни системи да бъде разположен на площ от
5300 кв. м и да включва производствена, складова и административна част.
Общата стойност на инвестираните средства ще бъде близо 15 млн. евро.
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Направиха първа копка на Collider Activity Center
Първа копка на Collider Activity Center бе направена по време на официална
церемония в София, която се състоя на 11 декември 2014 г. в София Тех Парк.
Според инвеститорите от Walltopia сградата ще бъде един от символите
на технологичния парк. Collider Activity Center ще бъде изграден на разгърната
застроена площ от над 13 000 кв. м. Основно място в него заемат изследователският център и централният офис на Walltopia. Центърът включва
още спортно съоръжение с разнообразни зони, високотехнологични офиси,
развлекателни и търговски площи. Архитектурният проект бе избран чрез
международен конкурс, в който взеха участие 369 проекта от 63 страни,
и е дело на холандския архитект Невил Марс.
Предварителната стойност на инвестицията в Collider Activity Center
възлиза на 12 млн. лв., а очакваната дата за завършване е краят на 2016 г.
Всички изпълнители по проекта се избират чрез онлайн платформата
Auxionize - търгове с обратно наддаване.

"Е. Миролио" получи сертификат за инвестиция клас А
Компанията ‘’Е. Миролио’’ получи сертификат за инвестиция клас А от
министъра на икономиката Божидар Лукарски. Сертификатът се връчва на
дружеството за инвестиционния проект „Разширение и модернизация на
площадка „Лана“. Инвестицията в размер на 30 млн. лв. предвижда разкриването на 101 нови работни места.
„Новите инвестиции на дружеството са индикатор за добрите възможности за бизнес в страната. Запазване на доверието на инвеститорите и
поддържането на добър инвестиционен климат са сред основните приоритети на Министерството на икономиката“, каза по време на церемонията
министър Лукарски.
В България компанията притежава седем производствени единици в градовете Ямбол, Сливен и Свищов. През последните три години „Е. Миролио“
отчита нарастване на приходи от продажби, които достигат 202.3 млн.
лв. за 2013 г. и положителни финансови резултати на стойност 6.5 млн. лв.
за същата година.

72 български компании отличени с наградата True Leaders
За втора поредна година ICAP Bulgaria раздаде наградите True Leaders по
време на официална церемония, която се проведе на 3 декември 2014 г. в
София. На събитието присъстваха повече от 250 мениджъри от българския
бизнес, както и председатели на търговски камари и държавни организации.
Призът получиха всички компании, които отговорят едновременно на измерими и обективни критерии, без да се взима под внимание мнението на
жури или резултати от гласуване. Наградените компании са сред 300-те
най-печеливши според финансовия показател EBITDA за 2013 г. Те са увеличили броя на персонала си спрямо предишна финансова година (2013 спрямо
2012) и са с висока кредитна оценка (ICAP Credit Score от B2 до A1), както
и лидери в сектора, в който развиват своята дейност.
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ЗММ България отчете успешно участие на PRODEX 2014
Машиностроителното предприятие ЗММ България представи новостите в продуктовата си гама и услуги по време на провелото се в края на
ноември 2014 г. специализирано изложение PRODEX 2014 в Базел, Швейцария,
съобщават от дружеството.
„От 18 до 21 ноември на щанда на фирма Taff Tool бе показан универсалният струг с безстепенно регулиране оборотите на шпиндела CU500RD.
Машината бе представена под търговското наименование PREMIUM CU500
чрез нашия австрийски партньор - фирма ELMAG Entwicklungs und Handels, с
която ни свързва успешно дългогодишно сътрудничество“, споделят от ЗММ
България.

Стартира изграждането на завод за фитинги в Айтос
На 27 ноември 2014 г. в Айтос бе направена първа копка на нов завод за
фитинги. Предвижда се строителството да приключи през месец май 2015
г. и съоръжението да бъде пуснато в експлоатация. Според инвеститорите
Красимир Янкулов и Красимир Апостолов технологията, която ще бъде внедрена, е съвсем нова за Европа. От близо седем години те управляват завод
за производство на радиатори в индустриалната зона в Айтос.
Финансирането на новото съоръжение е осигурено по ОП „Конкурентоспособност“. В рамките на първия етап от реализирането му е предвидено
изграждането на две халета за ново производство на фитинги. Продукцията от новото производство ще бъде изцяло за износ.

Codico ще дистрибутира продуктите на Isabellenhuette у нас
Codico сключи споразумение за дистрибуция на продуктите на фирма
Isabellenhuette, специализирана в производството на електрически и термично устойчиви компоненти за автомобилната промишленост, електроапаратурата и електрониката. Isabellenhuette има три бизнес направления прецизни сплави, прецизни и мощни резистори, измервателни прибори.
„Удовлетворени сме, че ставаме партньори с Isabellenhuette - компания,
която е символ на най-високо качество при разработката, производството
и управление на качеството“, коментира Свен Крумпел, главен изпълнителен директор на Codico.
От началото на 2015 г. Codico предлага продуктите на Isabellenhuette в
България, Германия, Австрия, Италия, Полша, Франция, Холандия, Швейцария,
Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Румъния.

Язаки България сред призьорите в Работодател на годината”
Язаки България получи наградата „Работодател от реалния сектор, обявил
най-много работни места за продължителна заетост и наел на тях кандидати, насочени от бюро по труда“ от Агенцията по заетостта на XI годишна
церемония „Работодател на годината“ в София. През 2014 година компанията
е обявила 530 работни места и е наела 486 служители в своя завод в Ямбол.
В него се произвеждат електрически инсталации за Renault, Ford и Daimler,
които се изнасят главно за Испания, Франция, Турция и Словения.
Второ място и трето място в категорията си поделиха съответно Се
Борднетцe - България, гр. Карнобат - производител на електронни и електрически части и устройства за автомобили, и Вазовски машиностроителни
заводи, гр. Сопот. Агенцията по заетостта отличи общо 27 работодатели
с различна сфера на дейност от 22 населени места в цялата страна.
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Близо 57 000 специалисти посетиха SPS IPC Drives 2014
25-ото издание на изложението SPS IPC Drives, което се проведе между 25
и 27 ноември 2014 г. в Нюрнберг, бе посетено от 56 787 специалисти, като
43 582 (76,7%) от тях бяха от чужбина, съобщиха организаторите от Messe
Frankfurt.
На търговското изложение участваха общо 1602 изложители, от които
1094 от Германия. Производители и доставчици представиха своите решения в областта на задвижванията и индустриалната автоматизация. Те
демонстрираха широк спектър от продукти - от електрически компоненти
до цялостни системи и интегрирани решения за автоматизация. В рамките
на събитието се проведе и съпътстваща конференция, която представи
продуктови иновации и технологични тенденции в областта на задвижванията и автоматизацията.
Следващото издание на SPS IPC Drives ще се проведе между 24 и 26 ноември 2015 г.

Rittal разширява европейския си център за дистрибуция
Rittal инвестира 40 млн. евро, за да разшири своя европейски център за
дистрибуция в Хайгер, Германия. През ноември 2014 г. компанията приключи
строителството на нов склад с вместимост 21 500 палети, а през ноември 2015 г. ще открие автоматизиран склад за малки компоненти с вместимост 25 000 контейнера.
„Чрез намаляване наполовина на логистичните срокове ще достигнем
следващо ниво по отношение на скоростта. Нашите клиенти ценят това,
че осигуряваме бързи наличности във всичките си 90 складови бази в цял
свят. Според тях това е ключов аргумент за закупуване на продукт“, сподели Гуидо Станел, президент управление на веригата за доставки.
Наскоро Rittal приключи и строителството на своя нов център за дистрибуция в Азия. Компанията инвестира 10 млн. евро в ново съоръжение в
Инчеон Сонгдо, Южна Корея.

ТехноКом Ко проведе семинар за решенията на Vesta Automation
ТехноКом Ко представи решения на италианския производител на пневматични компоненти за автоматизация Vesta Automation по време на семинар на 27 ноември 2014 г. в София. Събитието бе посетено от представители на компании от областта на машиностроенето, хранително-вкусовата, леката, химическата и фармацевтичната промишленост.
Семинарът бе ръководен от инж. Грегорио Рандоне, експорт мениджър
на Vesta Automation, който запозна присъстващите с подбора, извършван
при избор на доставчици за суровини и материали, и увери, че Vesta
Automation ще продължи да изработва всички свои продукти единствено в
Италия и с компоненти от италиански и европейски производители.
На представянето бяха засегнати основни въпроси, които дават конкурентни предимства на продуктите, като се акцентира върху техническите характеристики, качеството на продуктите и качеството на материалите, използвани при изработването им.

Vacon стана част от Danfoss Group
Финландският производител на електрозадвижвания Vacon стана част
от Danfoss Group. Преди няколко месеца Danfoss обяви търгово предложение
за придобиване на акциите на компанията, като от 1 декември 2014 г. вече
е собственик на 90% от дяловете на Vacon. Президент на новото бизнес
направление Danfoss Drives е Веса Лайси - президент и главен изпълнителен
директор на Vacon.
„Амбицията ни е да се превърнем в лидер на пазара на задвижвания. Истинската пазарна стойност се гради в сътрудничество с доказани производители. Ето защо създаваме нов бизнес, за да разработваме най-добрите
продукти, приложения и услуги за клиентите си“, заяви Нийлс Кристиансен,
президент и главен изпълнителен директор на Danfoss.
„Обединяването на две силни и иновативни компании в областта на AC
задвижванията ще осигури още по-конкурентна, новаторска и атрактивна
продуктова оферта. Съвместните усилия ще спомогнат и за повече инвестиции в изследователска и развойна дейност, както и в областта на продажбите, а това са ключови фактори за успех в нашия бизнес“, коментира
Веса Лайси.
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Национален семинар
"Съвременно състояние на
светлинните технологии"
Н

а 17 декември 2014 г. в аула
„Максима“ на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ се
състоя традиционният годишен семинар на тема „Съвременно състояние на светлинните технологии“.
Събитието бе организирано от Националния комитет по осветление
(НКО), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)
– регионална колегия София, Браншовата камара за светодиодни технологии и осветление и Минно-геоложкия университет.
Семинарът бе открит от доц.
д-р инж. Красимир Велинов, председател на НКО, и проф. д-р. инж. Любен
Тотев, ректор на МГУ „Св. Иван
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Рилски“, които приветстваха многобройните участници в залата.
В първата презентация доц. д-р.
инж. Велинов представи състояние-

то и перспективите за развитие на
светодиодното осветление в България. Лекторът обобщи накратко
еволюцията на светлинните източ-
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ници от лампи с нажежаема жичка
до светодиодите и подчерта предимствата на LED осветлението
от гледна точка на ефективност,
възможности за димиране и други характеристики, представяйки конкретни примери. По отношение на
контрола на параметрите на осветителите доц. Велинов представи
възможността за изпитване на
вносни и произведени в България
продукти в специализираната лаборатория по осветление към МГУ.
Досега в нея са изпитани над 1200
осветителни тела, като 95% от
тях са били светодиодни. Резултатите от изпитванията показват
тенденция към увеличаване на светлинния добив на LED и поява на осветители с добив над 130 lm/W. В
края на своята презентация лекторът посочи перспективите за
развитие на светлинните източници, като акцентира на органичните
светодиоди (OLED); електролуминесценцията чрез индуцирано поле в
полимери (FIPEL), която се базира на
нанотръбички от въглеродни полимери и в бъдеще може да конкурира
LED с излъчваната бяла, мека светлина; квантови точки (полупроводникови нанокристали, които из-
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лъчват светлина с нисък разход на
енергия).
Проф. д-р. инж. Христо Василев,
председател на Браншовата камара за светодиодни технологии и осветление, запозна присъстващите
специалисти с новостите в светодиодното осветление от конференцията LIGHT 2014, проведена в Хага
през септември 2014 г. Като основни тенденции проф. Василев очерта
навлизането на LED във всички осветителни приложения; подобряване на техните качества (цветови
характеристики, равномерност,
контраст и др.); въвеждане на интелигентни системи за управление на
осветлението; приложение на дневната светлина в офисното и промишленото осветление, интегрирано със системите за осветление,
вентилация и климатизация. Лекторът подробно описа възможностите за намаляване на потреблението на електроенергия в България и
световен мащаб чрез използване на
светодиоди в осветителната техника, както и потенциала им за ограничаване на светлинното замърсяване.
Д-р. инж. Петър Алексиев представи оценка на икономията и цена-

та на електроенергията при икономически анализ на осветителни
уредби. В следващата презентация
инж. Николай Бърдарски демонстрира конкретен проект за изпълнение
на светодиодно улично и парково осветление със система за управление
в гр. Ветово и постигнатите резултати.
Участниците в семинара се запознаха и с гамата осветителни тела,
предлагана от фирма Неосвет, която бе представена от инж. Пламен
Петров.
В презентацията на тема "Съвременни безжични системи за управление на осветлението" инж.
Стефан Стефанов от Комет Електроникс разясни предимствата на
уеббазираната система за управление на вътрешно осветление
EyeNut, разработка на Harvard Engineering, с помощта на която потребителите имат свободата да конфигурират и реализират различни
стратегии за контрол на осветлението.
В края на събитието тържествено бе открита лабораторията по
осветителна техника при МГУ „Св.
Иван Рилски“ и се проведе колегиална среща с коктейл.
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Electronica 2014
Източник: Messe Muenchen International

Новости от юбилейното издание на най-големия форум за
електронни продукти и технологии.
В годината на 50-летния си юбилей най-големият световен форум на електронната индустрия събра в Мюнхен над 73 000 посетители и 2737 изложители от 50 страни. Под мотото „Добре дошли в бъдещето“ бяха
представени решения за области като автомобилната промишленост,
embedded системите, енергийната ефективност и сигурността.
Сред акцентите на събитието бяха продуктите и технологиите за осветление. По традиция водещото българско издателство за техническа периодика TLL Media представи новия брой на списание South-East
European INDUSTRIAL Market, включващ мащабен пазарен преглед на тема
„Производство на компоненти и системи за осветление в България“. На
престижния International Trade Press щанд посетителите на изложението можаха да се запознаят с най-интересното в технологичен и бизнес
аспект, случващо се на българския осветителен пазар.
В следващите страници ще ви представим част от многобройните продуктови и технологични иновации, показани на electronica 2014.

Circuit Design
Индустриални приемопредавателни модули
На изложението японският производител показа приемо-предавателния
модул за индустриални приложения
STD-503. Той е предназначен за честотния обхват 2,4 GHz и е с работен диапазон над 300 m. Използва
шумоустойчива модулация с директен разширен спектър (DSSS), като
е снабден с True Diversity функционалност, предотвратяваща интерференция и заглушаване на сигнала. Поради ниската си консумация STD-503
е подходящ за индустриални приложения с висока надеждност и обхват.
Circuit Design разработва собствени

модели, новият модул позволява и
смяна на каналите по зададен график,
където могат да се зададат до 20
честотни канала. Други новости,
демонстрирани на щанда на компанията, бяха новият миниатюрен теснолентов индустриален приемо-предавател STD-601, предназначен за честотни обхвати 400 и 434 MHz, и
модулът NK-2.4Y за телеуправление
със скачаща честота.
ASIC чипове, реализиращи DSSS модулацията и True Diversity технологията, за да се гарантира дългосрочна
достъпност на базовите радиокомпоненти на модулите. Освен възможностите за превключване на честотни ленти, както при досегашните

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
innovation, quality, customer support

ERSA
ÑÅËÅÊÒÈÂÍÀ ÑÏÎÉÊÀ ÂÚËÍÀ
ëåñíî è èíòóèòèâíî óïðàâëåíèå
áúðçî îáñëóæâàíå
ïðîñëåäèìîñò íà ïðîöåñèòå
åëåêòðîìàãíèòíà ïîìïà çà
ðåãóëèðàíå íèâîòî íà ïðèïîÿ
áåç çàãóáè îò øëàêà
ìèíèìàëíè ïðîèçâîäñòâåíè
ðàçõîäè
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Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

TOTECH
ØÊÀÔÎÂÅ ÇÀ ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ
ñèñòåìè çà çàùèòà è ñúõðàíåíèå
íà âëàãî÷óâñòâèòåëíè
êîìïîíåíòè è ïðîäóêòè
ñòàíäàðò JEDEC-J-STD-033B
îòíîñèòåëíà âëàæíîñò ïîä 5%
íèñêè åêñïëîàòàöèîííè ðàçõîäè
àâòîìàòè÷íî ðåöèêëèðàíå íà
èçïîëçâàíèòå ìàòåðèàëè

EPCOS
PQSin активни филтри за
хармоници, SAW филтри, В3293
филмкондензатори
Представените на изложението активни филтри притежават и реди-

Ñîôèÿ 1592, óë. "Èëèÿ Áåøêîâ" 6À
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

VISCOM
ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ
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работни условия като голяма влажност и високи температури.

Harting
HAM M Plus конектор за ж.п.
приложения

ца предимства при оптимизирането
на фактора на мощност. Предназначени са за трифазни мрежи със или
без нулев проводник и напрежения
между 200 V и 480 V с честота 50
или 60 Hz, като измерват и премахват хармоници до 50-ия. Серията
включва прибори с максимален ток
60 А, 120 А,... 600 А, като работата
им се управлява от 32-битов цифров
сигнален процесор. Според производителите те са едни от най-добрите в категорията си благодарение
на времето на реакция от 21 микросекунди и използването на алгоритъм за селективно управление
вместо класическото бързо преобразуване на Фурие. Филтрите подобряват фактора на мощността и на
товари с капацитивен характер, а
разновидностите за 4-проводна мрежа коригират и тока на нулата.
Демонстрирана бе и серия SAW филтри, включваща високонадеждни елементи за интелигентни електрически мрежи, реализирани в здрав керамичен корпус. Особено подходящи са
за безжични измервания и контрол на
прибори за включване и изключване
на товари в зависимост от доставяната енергия. Към същия тип елементи са филмкондензаторите
В3293, предназначени за мостовите
токоизправители в интелигентни
електромери. Те са с много дълъг
експлоатационен срок при тежки
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Сред най-важните пазарни
сегменти за
Harting е железопътният
транспорт. В
Мюнхен компанията представи най-новия си продукт за него - конектора
HAM M Plus с подобрена конструкция на корпуса, покрит с допълнителен слой от полиуретан за предпазване от изключително силни механични въздействия. Сред тях са удари по време на монтаж или от камъни при експлоатацията, както и влиянието на агресивни химични агенти. За производството е използвана RIM (Reaction Injection Molding)
технология за впръскване на две
течни субстанции в алуминиев
калъп. Сместа се втвърдява и образува корпус с изключително здраво
полиуретаново покритие, което освен повишената устойчивост на
удари има и стабилна във времето
износоустойчива повърхност.

Honeywell Sensing and Control
Европейска премиера
на интегрални AMR сензори
В Мюнхен компанията представи
първата индустриална „наномощна“
серия интегрални схеми на анизотропни магнеторезистивни сензори
(AMR), която осигурява най-голямата
засега чувствителност към магнитни полета. Новата серия ТВР сензори за налягане с компенсация, без
усилване и за монтаж върху платки

е ориентирана към потребителите,
нуждаещи се едновременно от простота, ниска цена и високо качество, твърдят производителите.
Сензорите имат изход с напрежение
от порядъка на mV и вградена компенсация, което позволява на проектантите сами да осигурят усилване с цел постигане на максимална
разделителна способност. Благодарение на малките си размери и значителното разнообразие на корпуси
те улесняват монтажа върху печатни платки с голяма гъстота на компонентите. Работният им обхват
ги прави подходящи за измерване на
високи налягания, а малката постояннотокова консумация позволява
използването им в устройства с
батерийно захранване.

Keysight Technologies
Модулен векторен мрежови
анализатор М9370А,
PXI сигналанализатор М9290А
Демонстрираната на щанда на представения под новото си име популярен производител на измервателна
апаратура нова серия М9370А векторни мрежови анализатори с една
дънна платка работи в честотен
обхват 300 kHz - 26,5 GHz и е сред
най-добрите от типа PXI VNA по
отношение на бързина, собствен
случаен шум, стабилност и динамичен обхват. За да се отговори на
нуждата от бързо измерване на
всички S-параметри на все по-сложни устройства, в корпусите на серията могат да бъдат поставяни до
16 модула на анализатори за измерване на четириполюсници, за измерване на 32 двуполюсника или на произволна комбинация от тях. Моделите от серията са снабдени и с графичен интерфейс.
Сигналанализаторът M9290A CXA-m
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PXIe е първият от PXI тип с възможности за плавна развивка по честота и бързо преобразуване на Фурие.
Той е с максимална честота 26,5
GHz и според производителите има
най-голямата чувствителност и
най-широкия динамичен обхват за
този клас прибори. Предназначен е
за тестване на елементи, печатни
платки и системи, например произволни видове приемници, като скъсява времето за специфични типове
измервания – например на случайни
сигнали и хармоници. Работата с
него е улеснена от вградените драйвери и възможностите за програмиране чрез SCPI.

Maxim Integrated
DC-DC понижаващ конвертор
МАХ17503
Синхронният понижаващ конвертор
МАХ17503 съдържа два MOS ключа
вместо диод на Шотки, благодарение на което нагряването му е с 50%
по-малко от съществуващите индустриални високоволтови типове, заема до 50% по-малка площ и намалява разходите за елементи до 75%.
Използването му в индустриални
апаратури може да осигури работата им без радиатор и вентилатор.
Работи с входно напрежение 4,5 – 60
V, има максимален изходен ток 2,5
А, корпус 4x4 mm и температурен
обхват от -40 до +125 °С. Предвиден е специално за индустриални
системи за автоматизация като
програмируеми логически контролери (PLC), трансмитери за следене и
управление на технологични процеси (PVT), цифрови управления на металорежещи машини (CNC) и входноизходни модули за управление на
електродвигатели за приложение в
електроразпределителни и защитни
устройства, както и в сградната автоматизация.

Mean Well
Захранващи блокове PSC-34 и
LPC-150 series LED захранвания
На щанда на компанията бе показа-
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на серията PSC, включваща 2 модула с регулируемо постоянно напрежение 12-15 V и 24-29 V и изходна мощност 35 W, които работят с мрежово напрежение 90-264 V и имат
температурен обхват от -30 до +70
°С. Модулите притежават допълнителен изход за зареждане на акумулатори, имат максималнотокова

защита и защита от късо съединение на изхода, защита от недопустимо голямо изходно напрежение и
защита на акумулатора. Предназначени са основно за охранителни и
алармени системи, такива за наблюдение и осигуряване на достъп, за
аварийно осветление. Към светодиодните осветителни системи е
ориентирана серията от 10 захранващи модула LPC-150 с изходен ток
от 350 mA до 3150 mA, коефициент
на полезно действие до 90%, захранващо мрежово напрежение 180 - 305
V и температурен обхват от -25 до
+50 °С. Модулите имат максималнотокова и температурна защита и
защита от недопустимо голямо
мрежово напрежение.

Microchip
8-битови микроконтролери
PIC16(L)F161X
Централна новост на щанда на
Microchip бе фамилията 8-битови
микроконтролери PIC16(L)F161X с
независими от процесорното ядро
периферни блокове. Те са подчинени
на концепцията Core Independent
Peripherals (CIP), ориентирана към
намаляване на латентността на
прекъсванията и енергоконсумацията на системите. Периферните блокове опростяват и проектирането,

като елиминират необходимостта
от допълнителен код и външни компоненти. Хардуерните периферни
блокове разтоварват процесора от
изпълнение на системни функции с
високи изисквания към синхронизацията и интензивността, като по
този начин той може да се "съсредоточи" върху други задачи. Новите
микроконтролери са снабдени с математически (Math ACC) блок, който извършва независими от процесорното ядро 16-битови операции.
Един от най-важните нови периферни блокове е Angular Timer, който
пресмята ъгъла на ротация в приложения като управления на двигатели, управление на триаци или кондензаторни системи за запалване (CDI).
Независимо от скоростта, блокът
позволява повтаряне на прекъсвания
при определен ъгъл на завъртане, без
в тези изчисления да е ангажирано
процесорното ядро. 24-битовият
Signal Measurement Timer измерва
цифрови сигнали с висока разделителна способност, като улеснява
управлението по скорост, измерването на обороти и др. Новата микроконтролерна фамилия разполага и
с модула Zero Cross Detect (ZCD), предназначен за следене на променливо
напрежение, индикиране на нулевата
му стойност и реализация на управления на триаци.

Mornsun
Източници на постоянно
напрежение
На щанда на компанията интерес
предизвика серията LS, предназначе-
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на преди всичко за интелигентни
сградни системи за жилища, която
може да се използва и в индустриални системи за управление и електрически инструменти. Включеният в
нея модел LS03-15BXXSR2 е най-малкият и най-тънкият (35х27х10,5 mm)
в класа си, работи с мрежово напрежение 85-264 V и постоянно напрежение 100-400 V, има изходна мощност 3 W и коефициент на полезно
действие 75%.
Показаните преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение
PV series работят в много широк обхват на входните напрежения (отношение на максималното към минималното е 6:1 или 12:1), а между
галванично разделените вход и изход може да се прилага постоянно
напрежение до 4 kV. Основните приложения са за фотоволтаични системи и високоволтови инвертори.
Преобразувателят от същия тип
CF0505XT-1WR2, част от серията
CF, работи с входно напрежение 4,55,5 V, осигурява нестабилизирано
изходно напрежение 5 V и изходен
ток между 20 mA и 200 mA. Максималното постоянно напрежение
между входа и изхода е 3,5 kV. Серията LH05-25 съдържа по един модел
с мощност 4 W, 6 W и 10 W, 17
модела за 5 W и 6 модела за 10 W,
всеки от които е с едно от изходните напрежения 3,3 V, 5 V, 9 V, 12
V, 15 V или 24 V. Четири от моделите имат втори изход за еднополярно положително напрежение,
други 4 за еднополярно отрицателно напрежение и още 4 са с изходи
за положително и отрицателно
напрежение с еднаква стойност.
Коефициентът на полезно действие
е в границите 70 - 82%.

Mouser
Стартира MultiSIM BLUE
Сред представените новости в
Мюнхен бе свободният софтуерен
пакет за проектиране на платки и
симулация на схеми MultiSIM BLUE,
резултат на сътрудничество с
National Instruments. Новият CAD софтуер позволява на дизайнерите на
електронни изделия да работят в
добре познатата среда на SPICE
симулатор, като могат да използват над 100 000 компонента, предлагани от Mouser. Чрез MultiSIM
BLUE могат да се проектират принципни схеми, да се специфицират
необходимите компоненти (BOM),
както и да се симулира действието
на електронното изделие, преди да
бъде реализиран реалният му прототип. Разработчиците могат да избират измежду най-новите аналогови и mixed-signal схеми, дискретни
елементи, силови прибори, конектори и електромеханични компонен-
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ти. В софтуерната система са
включени и средства за специфициране и поръчка, подчертават от дистрибуторската компания.

Omron
Модул за разпознаване на лица
и жестове HVC
На изложението Omron за първи път
показа своя модул за разпознаване на
жестове и лица, наречен Human
Vision Component (HVC), който интегрира 10 функционални блока и видеокамера върху платка с размери
60х40 mm. Той сканира както лицето, така и тялото и крайниците и
освен физиономията, може да разпознава възрастта, пола, а дори и
промените в изражението на наблюдавания човек. На изхода си модулът
осигурява цифрови стойности, придружени със съответния фактор на

достоверност, които могат да
бъдат използвани и обработвани със
софтуерни средства при конфигуриране на конкретното приложение.
Сред новостите на щанда на Omron
бяха и специализираните релета серия G9E за високоволтови постояннотокови приложения в областта на
възобновяемите енергийни източници. Като типичен представител на
серията, G9EJ-1-E е с номинален комутиран ток 15 A при напрежение
400 VDC и консумация на управляващата бобина едва 1,2 W. Новите
релета, ориентирани към приложения в електромобили, са наполовина
по-компактни и по-леки от предшествениците си, поясниха от компанията.

Osram Opto Semiconductors
Прототип на LED за
автомобилни фарове
Разработката осигурява три пъти

по-голям интензитет на светлината от съществуващите модели,
което ще позволи фаровете за къси
светлини да се реализират с един
LED. Прототипът е с размери
30x50 mm, интензитет 1400 lm и
работи до температура 85 °С, а за
реализацията му е доразвита известната от прожекторите технология. Доброто охлаждане е осигурено чрез непосредствено монтиране на чипа върху медна пластина.
Очаква се през следващата година
на пазара да бъдат пуснати серия
LED с тази технология, а по-нататъшното й развитие ще направи
възможна реализацията на осветителни тела с по-малки размери от
кибритена кутия. Съвместното използване на тези LED с лазерни източници за дългите светлини ще
позволи създаването на изключително компактни фарове. Очакват
се и приложения за осветление на купето и в дисплеи с подобрена разделителна способност, вградени в
предното стъкло на автомобилите.

Phoenix Contact
Индустриални Ethernet
екстендъри и push-pull
конектори
Сред новостите на щанда на компанията бяха индустриалните
Ethernet екстендъри за налична кабелна инфраструктура, които могат да се използват със съществуващите медни проводници за реализация на надеждна Ethernet инфраструктура със скорост до 15 Mbps.
Това дава възможност старите
системи за комуникация и управление да бъдат ценово ефективно
модернизирани
посредством

Ethernet мрежи, без да е необходимо
да се полагат нови мрежови кабели.
С помощта на екстендърите може
да се осъществи Ethernet комуникация на разстояния до 20 km вместо
обичайните около 1000 m. Друго
предимство освен спестяването на
разходи според производителите е
краткото време за въвеждане в
експлоатация. След като бъдат окабелени, устройствата автоматично откриват в каква топология са
свързани и се конфигурират самостоятелно.
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Представени бяха и новите pushpull Advance конектори, предназначени за работа със скорости до 10
Gbps. Те имат клас на защита IP65/
IP67 срещу замърсявания, прах или
влага. Конекторите са напълно екранирани, което ги предпазва от
електромагнитни смущения. Pushpull технологията улеснява поставянето и свалянето на конекторите, които разполагат с механичен
заключващ механизъм, предотвратяващ неволното им изключване.
Серията обхваща версии за Profinet
и Ethernet, както и оптични версии
за POF, GOF и PCF влакна. Всички
конектори са предназначени за сечения от 26 до 22 AWG. Както правите, така и наклонените под ъгъл
от 45° версии са подходящи за кабели с диаметър до 9,5 mm.

Renesas Electronics
Europe
RX111 развойни комплекти за
инвертори
Новата серия RX111 е предназначена за захранване на произволни
трифазни синхронни ел. двигатели
с постоянен магнит и позволява на
конструкторите да пестят време
чрез определяне на най-добрите коефициенти на управляващия алгоритъм и избягване на необходимостта от настройка на електродвигателите. Комплектите са реализирани чрез фирмената серия RX
32b микроконтролери със захранващо напрежение 3 V и реално улесняват вграждането на трифазни
електродвигатели в апаратури. Те
осигуряват максимален ток 7 А
при постоянно захранващо напрежение 24 V и са тествани с над 30
различни ел. двигателя. Допълнително към тях се предлага външен
силов блок, изцяло съвместим със
съществуващите комплекти за
инвертори RХ220 и RХ62Т. Структурата на RX111 осигурява необходимата динамика за прецизно
управление на електрозадвижвания.
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Rohde&Schwarz
Повишена разделителна
способност за RTO и RTE
осцилоскопите
Сред акцентите на щанда бяха двете серии осцилоскопи R&S RTO и
R&S RTE са с 16b разделителна способност по вертикала, която позволява прецизно снемане на осцилограми на малки напрежения, насложени
върху много по-големи, например пулсациите на изходното напрежение
на ключови стабилизатори. Максималната чувствителност е 500 uV/
div, вградените цифрови филтри
намаляват влиянието на шумовете,
а честотната лента на измерванията се задава чрез нискочестотен
филтър с гранична честота, избираема между 10 Hz и 500 MHz. Голямата разделителна способност осигурява отчетливи времедиаграми без
маскирането им с шум. За прецизните измервания допринася много широкият динамичен обхват. Осигурени са автоматично провеждане на
измерванията, бързо преобразуване
на Фурие и запомняне с възстановяване на екрана на получените резултати (History Mode). Предлагат се и
програмните модули за повишаване
на разделителната способност RTOK17 и RTE-K17.

Royalohm
Устойчиви на сулфатизация и
мощни резистори
Акцент на щанда на тайландския
производител бе новата NS Series за
работа при максимална концентрация на H2S във въздуха между 3 ppm
и 5 ppm, включваща 7 модела с мощности между 1/16 W и 1 W, съпротивления между 1 ом и 10 мегаома
при производствени толеранси
±0,5%, ±1%, ±2% и ±5%, максимално
работно напрежение 50 V, 150 V или
200 V и температурен обхват от
-55 до +155 °С. Параметрите им са
в съответствие със стандартите
ISO/TS 16949 и ISO 14001, а основните приложения са в телекомуникационни системи, прибори за индуст-

рията, в автомобилостроенето и в
захранващи източници.
Показана бе и серията PDM резистори с максимална разсейвана мощност Pmax между 5 W и 100 W при
околна температура до 70 °С. Обхватът на съпротивленията зависи
от Pmax, като е най-малък (5,1 ома –
1 килоома) при мощност 5 W и найголям (0,1 ома – 20 килоома) при 75
W и 85 W. На всяка от мощностите
съответства различно максимално
работно напрежение – от 200 V за
5 W до 1900 V за 100 W. Предлагат
се разновидности с производствен
толеранс ±5% и ±10%. Резисторите
работят в температурен обхват
от -55 °С до +155 °С и са с алуминиев корпус с два отвора за закрепване с винтове.

Rutronik Elektronische
Bauelemente
Интеграция на хардуер,
софтуер и услуги
С призива „Посрещнете утрешния
ден днес! Иновативни продукти за
решения от бъдещето“ германският
дистрибутор представи портфолиото си на изложението в Мюнхен.
Сред акцентите на щандовете на
компанията бяха решения, обединени в гамата Rutronik Еmbedded - едноплаткови компютри, индустриални компютри, компютри за вграждане, системи за съхранение на данни,
безжични модули и дисплеи, компоненти за автоматична идентификация, периферия. Под мотото Rutronik
Smart бяха представени сензори, микроконтролери, безжични модули, силови и защитни елементи, ориенти-
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рани към Internet
of Things концепцията. Посетителите
имаха
възможност да
получат експертна информация от
продуктовите и
приложни специалисти на Rutronik, както и от представители на производители като Nordic Semiconductor, Telit, Samsung
Electro-Mechanics, Toshiba, Osram Opto Semiconductors и др.

Silicon Labs
Интегрални схеми за безжични комуникации
На еlectronica 2014 бяха демонстрирани двете серии интегрални схеми Si4x55 EZRadio и Si4x6x EZRadioPRO,
които могат да работят с протоколите IEEE 802.15.4/
4g, Wireless M-Bus и
Wi-SUN, и според
производителя
имат най-добрите
за своя клас параметри, като интегрират приемо-предаватели, предаватели и приемници с
изходна мощност
+20 dBm. Първата
схема е за обхватите 283-525 MHz и
850-960 MHz и има чувствителност на приемниците 116 dBm, докато при втората серия тя е -133 dBm. Размерите 3x3 mm на ИС от сериите ги прави подходящи
за миниатюрни безжични прибори, а типичните приложения са в сензорни мрежи, индустриални М2М комуникации, дистанционно управление, охранителни системи
и интелигентни електромери.

Texas Instruments
Индустриални микроконтролери MSP430i,
сигма-делта модулатор
Компанията обяви индустриалната серия микроконтролери MSP430i, съдържащи до четири 24-битови сигмаделта аналогово-цифрови преобразуватели с точност
±1% и температурен обхват от -40 до +105 °С. Приборите имат вграден източник на опорно напрежение, захранващ блок и сензор за температура. Показаните на
изложението сигма-делта модулатори АМС1303 работят с входни напрежения до ±50 mV, но издържат на
напрежения спрямо маса със средноквадратична стойност 1000 V и 1500 V и амплитудна 7 kV, както и импулсни напрежения до 10 kV.

TTI
Индустриални Mini I/O конектори
Сред новостите на щанда на дистрибутора на пасивни,
електромеханични и дискретни компоненти бе индустриалната система Mini I/O конектори на TE Connectivity.
Компактният кабелен интерфейс има една четвърт от
обема на обикновен RJ45 куплунг
и е с две точки на
закрепване, осигуряват повишена
виброустойчивост (25 G срещу
10 G за RJ45), особено важна при
индустриални
приложения. Mini
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I/O конекторите могат да имат два
варианта на репера, предотвратяващ неправилно поставяне. Всеки конектор има осем отделни контакта,
които са предназначени за В/И или
Ethernet сигнали. Конекторите могат да бъдат в ъглов и вертикален
вариант, както и за монтаж върху
платка или в отвор на панел.
На изложението TTI бе удостоена и
с ред награди от известни производители: от Nichicon – с „Дистрибутор на годината за EMEA“, от
Bourns – с „Европейски дистрибутор
за 2014“, от Kingbright – със „Сребърна европейска награда за 2014“, от
Molex – с „Най-голям европейски дистрибутор за годината“, с отличия
от Omron, 3M и др.

u-blox
Позициониращ модул NEO-M8L
с интегрирани 3D сензори
По време на electronica 2014 швейцарският производител представи
новия позициониращ модул NEO-M8L,
който разполага с интегрирани 3D
сензори за движение, посока и изкачване. Модулът включва жироскоп и
акселерометър, заедно с водещата
GNSS платформа M8. Той е насочен
към приложения за позициониране на
закрито и открито, и в частност
към решения за високопрецизна навигация в пътни превозни средства.
Системите за следене на трафика
могат да получават от модула информация за пътни инциденти, включително в тунели или покрити паркинги. Навигационните устройства
от висок клас пък имат възможност
да ръководят шофьорите през тунели с дължина от няколко километра
благодарение на високата точност,
която предлага ADR системата на
u-blox. NEO-M8L би могъл да бъде използван и при откриване на откраднати автомобили чрез непрекъснат
мониторинг на данните от интегрираните в модула сензори и съхранение в енергонезависима памет.
Според производителите NEO-M8L е
идеално решение за разнообразни
приложения в пътни превозни средства, тъй като може да извърши позициониране при всякакви обстоятелства въз основа на собствените
си сензори - независимо от сателитната видимост и ориентация на
крайните устройства. NEO-M8L използва иновативната технология
3D Automotive Dead Reckoning (3D
ADR), която u-blox представи в началото на 2014 г. Тя дава възможност
за високоточно позициониране в 3
измерения дори без сателитен сигнал, използвайки информацията за
скоростта на автомобила и данните от сензорите. Новият модул е
съвместен с всички GNSS сателитни системи, включително GPS,
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GLONASS, BeiDou, QZSS и всички
SBAS (европейският Galileo ще бъде
включен в следваща версия на фърмуера). NEO-M8L поддържа и едновременно приемане на сигнали от две
GNSS системи. Модулът може да
извежда информация за позиция до 20
пъти в секунда.

Wago
Нови SMD клеми за печатни
платки
Акцент в представянето на Wago на
electronicа 2014 беше новата гама
SMD клеми за печатни платки. Найкомпактните клеми от серия 2059
са с монтажен растер 3 mm и височина едва 2,7 mm. Оразмерени са за
номинален ток 3 A и номинални напрежения, достигащи 320 V, като

могат да приемат едножилен проводник със сечение от 0,14 до 34
mm2. Клемите от серия 2060 са с
височина 4,5 mm и монтажен растер
4 mm, като номиналният им ток е 9
A, а напрежението достига до 320
V. При тях контактът се осъществява чрез познатата Cage Clamp
S технология на Wago, а сечението
на приемания едно- или многожилен
проводник може да е до 0,75 mm2.
Серията 2060 включва и вариант на
клема с монтажен растер 8 mm,
предназначена за работа при по-високи номинални напрежения, достигащи 100 V. Клемите от серия 2061
са подходящи за директно мрежово
захранване, като номиналният им
ток е до 17,5 A, а сечението на приемания проводник достига 1,5 mm2.
Височината им е 5,6 mm, а монтажният растер – 6 mm.
Всички клеми са достъпни в едно-,
дву- и триполюсно изпълнение, конфекционирани са на лента в ролки за
автоматичен SMD монтаж и са
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подходящи за reflow спояване в инфрачервени и конвекционни пещи, както и в пещи с парна фаза.

Weidmueller
Модулна шинна система
CH20M-Bus
Сред новостите на щанда на германския производител беше шината за
пренос на данни и сигнали до компонентите на модулната система корпуси за електронни устройства
CH20M (Component Housing IP20
Modular), както и за осигуряване на
тяхното захранване. Новата 5-пистова шина лесно се вгражда в носещата шина TS35 със стандартна
дълбочина 7,5 или 15 mm (по DIN EN
60715), като по този начин до голяма степен елиминира необходимостта от опроводяване между отделните модули. Конфигурирането на
отделните писти може да бъде произволно – например две от петте
за захранване, една сигнална и две за
данни. Всяка от тях е оразмерена за
номинален ток от 5 A. Шинната система значително улеснява монтажните и сервизни операции, като позволява бърза смяна на модулите по
всяко време. Новата шина може да
се използва с модули с различна ширина на корпуса – от 6 mm до 67,5
mm. Контактният блок, осъществя-
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ващ електрическата връзка
между модулите и
шината, е
съобразен
с изискванията за
SMT спояване
и
напълно
подходящ
за автоматизиран монтаж, подчертават от компанията.

Wuerth Elektronik eiSOS
USB куплунг с филтър против
смущения
Сред новостите на щанда на компанията беше и уникалният в световен мащаб USB конектор с интегриран филтър и защита от електростатични разряди WE-EPLE USB
2.0. Той е съвместим по изводи и габаритни размери с обикновените
USB конектори от аналогичния типоразмер, което дава възможност
за безпроблемно и лесно осигуряване на защита от електромагнитни
смущения на съществуващи изделия, без за това да са необходими
схемни и конструктивни промени.
Интегрираният EMC филтър елими-
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нира електромагнитните смущения
по силовите и сигнални линии в
широк диапазон от честоти, като
остава „невидим“ за потока от
данни.

Yokogawa
Функционален генератор
FG400
Новост на изложението бяха функционалните генератори от серия
FG400, осигуряващи широки възможности за модулация на сигналите,
особено ценени в измервателната
практика. Серията включва едноканалния генератор FG410 и двуканалния FG420, като и двата могат да
генерират сигнали в честотния диапазон от 0,01 uHz до 30 MHz при
изходно напрежение с амплитуда до
20 V от връх до връх. Генераторите осигуряват стандартни форми
на сигнала – синусоидална, триъгълна, правоъгълна и импулсна. В допълнение те разполагат с "вобел" функции (периодично изменение на честота, фаза, амплитуда, ширина на
импулса), имат различни възможности за модулация – FM, FSK, PM, PSK,
PWM, както и конфигуриране на разнообразни сигнални поредици. С помощта им потребителите могат
да генерират до 128 форми на сигналите.
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Силови
трансформатори
П

реносът на електроенергия на
големи разстояния от генериращите
мощности до потребителите е
свързан с определени трудности. Ако
генераторът в електроцентралата,
произвеждащ енергия с голяма мощност, се включи директно към електропреносните линии, то по закона на
Джаул-Ленц, проводниците ще започнат да се нагряват пропорционално
на квадрата на силата на тока и
съпротивлението на проводниците.
При не много високото напрежение на
изходните клеми на генератора, например 6,3 kV, 12,6 kV или 24 kV, силата на тока, протичащ през проводниците, ще бъде голяма. За да се намали нагряването на проводниците,
трябва да се намали тяхното съпротивление. Това може да стане, като
се увеличи техният диаметър (т.е. да
се увеличи напречното им сечение).
Това обаче е физически невъзможно и
икономически неизгодно.
За разрешаване на проблема се
използват силови трансформатори.
С тяхна помощ се повишава напрежението и се намалява пропорционално
силата на тока, при което предаваната към потребителите мощност
се запазва. Високоволтовият пренос
на енергия се осъществява като:
l към изводите на генератора, например с напрежение 12,6 kV, се
присъединява силов трансформатор
за изходно напрежение 110 kV и номинална мощност 80 000 kVА;
l тази енергия се пренася на необходимото разстояние и се доставя до
подстанцията на потребителя;
l с помощта на понижаващи трансформатори напрежението се намалява до използваното от потребителя
- например 6,3 kV, 400/230 V и т. н.

Силовият
трансформатор
е стационарно електротехническо
устройство с две или повече намот-
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ки, което посредством електромагнитна индукция преобразува системата от променливо напрежение и
ток в друга система от променливо
напрежение и ток. Това преобразуване (трансформация) се извършва при
една и съща честота и има за цел
предаване на електроенергия без
изменение на пренасяната мощност.
Съществуват дву-, три- и многонамотъчни трансформатори, имащи
съответно две, три и повече галванично несвързани (разделени) намотки. По-долу ще покажем една обща
класификация на трансформаторите, като голяма част от тях се заема от силовите трансформатори:
l според предназначението: захранващи, съгласуващи, импулсни, автотрансформатори;
l според вида на пренасяната величина: мощностни; токови;
l според устройството: едноядрени,
еднонамотъчни, двуядрени, двунамотъчни, триядрени, тринамотъчни;
l според галваничното разделяне: без
галванично разделяне (автотрансформатори), с галванично разделяне;
l според работната среда и вида на
охлаждането: сухи, с течна охлаждаща и изолационна среда (трансформаторно масло) – със или без принудителна циркулация на маслото и
обдухване на топлообменника (радиатора), с газова работна среда –
например елегаз (SF6 );
l според преводното отношение:
повишаващи, понижаващи, с коефициент на трансформация единица (за
галванично разделяне);
l според вида на магнитопровода:
ядрени, мантийни.

Елементи от
конструкцията на
маслените силови
трансформатори
Подвеждането на захранващото
напрежение и включването на товара към трансформатора става с
помощта на т. нар. въводи и изводи.

В сухите трансформатори те могат да бъдат изведени на „клемна
дъска“ във вид на болтови съединения, поместени както навън, така и
под капака на корпуса. В маслените и
тези, запълнени със синтетичен газ
(SF6) СТр, въводите се разполагат
само отвън на горния капак или странично на бака. Връзката с вътрешните намотки се осъществява чрез
гъвкави съединения (демпфери) към
медни или бронзови шпилки с резба.
Изолирането на шпилките от корпуса се осъществява чрез проходни изолатори, изработени от специален
порцелан или пластмаса. Уплътнението на всички пролуки се осъществява чрез вложки от маслоустойчива
гума.
Охлаждащата система събира горещото масло от горната част на
масления бак и го връща вече охладено в долната странична част. Тя
включва два маслени контура с непряко взаимодействие – един вътрешен и един външен. Вътрешният
контур пренася енергията от нагретите повърхности към маслото. Във
външния контур маслото пренася
топлината към вторичната охлаждаща среда, която обикновено е атмосферен въздух.
Радиаторите са различни типове.
В най-общ вид представляват множество плоски канали в пластини,
съединени със странични заваръчни
шевове, които се съединяват в горен и долен колектори.
Гофрираният бак е едновременно
и маслен резервоар и охлаждаща
повърхност при трансформаторите
за малка и средна мощност.
Вентилатори – при големи СТр се
използват окачени под радиаторите
или разположени странично вентилатори за осигуряване на принудителна циркулация на въздуха – т. е. естествено маслено и принудително
въздушно (ONAF) охлаждане. Това
увеличава с близо 25% възможността за натоварване.
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История на трансформаторите
През 1831 година английският физик Майкъл Фарадей открива явлението електромагнитна индукция, залегнало в основата на действието на електрическия
трансформатор. Първообразът на бъдещия трансформатор със затворена сърцевина за пръв път се появява през 1831 и 1832 г. в разработките на Фарадей и
Джоузеф Хенри. Нито единият, нито другият обаче не отбелязват свойството
му да променя напрежението и тока - т. е. да трансформира променливия ток.
През 1848 г. французинът Даниел Румкорф създава индукционна бобина с конструкция, която е първообраз на трансформаторите с отворена сърцевина. На 30
ноември 1876 г. руснакът Павел Яблочков получава патент за трансформатор с
отворена магнитна сърцевина, демонстриран през следващата година в Париж
като елемент от система за електрическо осветление. Първата инсталация за
пренос на променлив ток е реализирана през 1883 г. за осветяване на лондонското метро. Дължината на линията била 23 км, а напрежението - 1,5 kV, като са
били използвани двунамотъчни трансформатори с отворена сърцевина, създадени през 1882 г. от Люсиен Голиар и Джон Гибс. Първите трансформатори със
затворена магнитна сърцевина били създадени в Англия през 1884 г. от братята
Джон и Едуард Холкинсон. През 1885 г. унгарските инженери от фирмата Ганц и
Ко – Ото Блати, Кароли Циперновски и Микша Дери създават двунамотъчен
трансформатор със затворен мантиен магнитопровод, който изиграва ключова
роля в по-нататъшното развитие на тази концепция.
През 1885 г., в резултат на експерименти с променливотоковия генератор
на Сименс и трансформатора на Голиар и Гибс, американецът Уилям Стенли
патентова конструкция на двунамотъчен трансформатор с Ш-образна сърцевина от магнитно мека стомана и регулируема междина, който се смята за
най-близък първообраз на съвременните силови трансформатори.
Съществена роля за повишаване на надеждността на трансформаторите
има въвеждането на масленото охлаждане (в края на 1880 г. от Д. Свинберн).
Той поставил намотките в керамичен съд, запълнен с масло, което значително
подобрило надеждността на изолацията на намотките, а през 1891 г. в заводите на Ерликон в Швейцария е произведен първият маслен трансформатор за
високото по това време напрежение от 30 kV.
Топлообменници с принудителна
циркулация на масло и въздух (OFAF).
При големите трансформатори отвеждането на топлината чрез естествена циркулация с радиатори изисква много място. Оказва се, че е поизгодно да се използват компактни
охладители със значително по-голямо аеродинамично съпротивление,
което изисква прилагането на принудителна циркулация на масло с
помпи и мощни вентилатори за нагнетяване на въздух.
Маслено-водни охладители – представляват цилиндрични тръбни топлообменници със сменяеми тръби. Те
са много разпространени и представляват класическа технология.
Маслени помпи – циркулационни
помпи за маслено охлаждане на оборудването. Те са с компактни, херметични конструкции, като двигателят е потопен в трансформаторното масло.
Оборудване за регулиране на напрежението – повечето от трансформаторите са оборудвани с приспособления за настройка на коефи-
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циента на трансформация чрез
включване или изключване на определен брой намотки. Настройката
може да стане с помощта на превключвателя на намотките под товар или чрез болтово съединение
вътре в СТр при изключен и заземен
трансформатор.
Газово реле – обикновено се поставя в съединителната тръба между
масления резервоар и разширителя.
Действието на газовата защита се
основава на това, че всякакви, даже
незначителни повреди, а също така
повишаване на температурата
вътре в бака, предизвиква разлагане
на маслото и отделяне на газове. Интензивността на газообразуването
и химическият състав на газа зависят от характера и размера на поражението. Освен това газовата
защита действа на сигнал или на изключване при опасно понижаване на
нивото на масло.
Индикация на температурата – за
измерване на температурата на горните слоеве на масло се използват
термодвойки, вградени в горната

част на бака в специални джобове.
Вградени токови трансформатори – те измерват натоварването по
ток на всяка фаза както по ВН, така
и на нисковолтовите шини.
Изсушител на въздух – отделя
влагата от въздушното пространство над нивото на масло в разширителния бак, за да обезпечи отсъствие на вода в маслото на трансформатора.
Устройство за непрекъсната регенерация на маслото. В процеса на
експлоатация на маслените СТр се
образуват вода и шлам. Шламът е
резултат от разлагането на маслото, а водата - от попадането на
въздух при температурните изменения на обема на маслото и нехерметичната конструкция на бака ("дишане" на трансформатора). Силовите
трансформатори с мощност над
160 kVА се снабдяват с устройства
за непрекъсната регенерация на маслото. Те се подразделят на термосифонни и адсорбционни. Термосифонните се монтират непосредствено
на бака на трансформатора. Адсорбционните се монтират върху фундамент близко до СТр. Ефектът на регенерация и при двата типа устройства се основава на използваните в
тях абсорбенти - най-често силикагел във вид на гранули, които добре
поглъщат влагата. Разликата между двата метода се заключава в различния начин за транспортиране на
маслото през тях. При термосифонните се използва естествената циркулация, а при адсорбционните маслото се движи чрез циркулационна
помпа. Първият метод се използва
при СТр със сравнително малки габарити. При голямогабаритните СТр
се използва вторият метод, като
количеството абсорбент се пресмята според масата на маслото (от
0,8 до 1,25%).
Системи за защита "по масло" –
най-разпространената подобна система е откритият разширителен
бак, в който въздухът над нивото на
маслото се вентилира чрез въздухоизсушител. Там са насипани гранули
силикагел, импрегниран с кобалтови
соли. Част от въздухоизсушителя е
монтиран над бака и в него има малко прозорче, през което се вижда силикагела. В нормално състояние на
маслото той има син цвят, а когато
влагата се повиши, става розов, което е сигнал за необходимост от пълна
подмяна на силикагела. Друго решение
е разширителен бак, разделен хоризонтално с мембрана, позволяваща
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маслото да се разширява и да се свива без пряк контакт с външния въздух.
Пространството над маслото в разширителя може да се запълни с азот.
Това може да стане от бутилка със
сгъстен азот чрез редукционен вентил. При херметично изпълнение в
малките масленонапълнени СТр еластичният гофриран бак може да компенсира разширението на маслото. В
други случаи е необходимо да се осигури пространство над маслото в
бака, което да се запълни със сух
въздух или азот, който играе ролята
на възглавница при разширяване и свиване на маслото.
Указатели за нивото на масло - за
определяне и показване на нивото на
масло в разширителния бак. Те могат
да бъдат поплавкови с циферблат
или стъклена тръбичка, работеща на
принципа на скачените съдове. Монтират се на страничната стена на
разширителния бак.
Устройство за аварийно намаляване на налягането на маслото – при
възникване на дъгов разряд или късо
съединение в трансформатора обикновено се получава свръхналягане в
масления бак поради газовете, които се получават при разлагането и
изпарението на маслото. Предназна-
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чено е да намали налягането, като
сведе до минимум риска от разкъсване на бака и неконтролируемо изтичане на масло. Съгласно стандартите, маслените СТр с мощност 1000
kVА и повече трябва непременно да
бъдат снабдени с подобно устройство. То се среща в две основни изпълнения. Първият е изпускателна
тръба, монтирана с малък наклон на
покрива на трансформатора и
свързана с долния си край с подпокривното пространство. Горният
край на тръбата е разположен повисоко от разширителя и завършва
с коляно, където е монтирана стъклена херметична мембрана. При рязко
повишаване на налягането тя се чупи
и през нея изтича масло, при което
се намалява общо налягането в СТр.
Ако в едно РУ има няколко трансформатора, при монтажа им трябва да
се има предвид тяхното разположение, за да не се заливат взаимно с
масло. Вторият включва различни по
конструкция клапани, като малкото
тегло на тарелките на клапана и
ниската твърдост на пружината
обезпечават бързо и широко отваряне на клапаните. Те се връщат в
първоначално положение след спадане на налягането. Като междинна
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конструкция се използва стъклена
мембрана, херметично монтирана
под покрива на трансформатора.
Под мембраната се намират стоманени ударници с пружини и ключалки
и херметично запоен силфон. В работно положение ударниците са фиксирани с ключалките. При рязко повишаване на налягането силфонът се
свива, отварят се ключалките, ударниците чупят стъклената мембрана
и се получава бързо понижение на
налягането.
Детектор за запалими газове улавя присъствието на водород в
маслото чрез специална мембрана.
Системата дава ранна индикация за
бавния процес на генериране на газа,
преди той да е започнал да барбутира в посока на газовото реле.
Разходомер за масло – за контролиране на изтичането на масло от
помпите в трансформаторите с
принудително охлаждане се монтират разходомери, работещи с бленди на принципа на стесняване на
потока масло. Разходомери се използват и при водоохлаждаемите
трансформатори.
Статията продължава в следващия
брой на списанието
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Съвременни
тенденции при
индустриалните
роботи
З

начителният технологичен напредък в последните години е факт
и при производството на роботи. Те
стават все по-малки, по-евтини, попрактични и рентабилни, което ускорява приложението им в различни
индустриални сфери. Допреди няколко десетилетия 90% от роботите
намираха приложение в автомобилната промишленост, извършвайки
голям брой дейности по поточните
линии. Днес този процент е само 50,
а другата половина се използват в
разнообразни производства, лаборатории, складове, енергийни централи, болници и т. н. Като основна
тенденция се очертава популяризи-
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рането на леките роботи, които
извършват съвместни производствени операции с хора с цел максимално припокриване на работните
пространства и постигане на оптимална степен на автоматизация.

Нови конфигурации
на роботи
Докато технологичните и икономически аспекти на закона на Мур
движат напред компютърната индустрия, могат да се очакват повече иновации, по-рентабилни конфигурации на роботи, повече приложения
извън традиционните. Една от големите промени при индустриалните роботи е, че те еволюират към
използване на по-широк набор от

структури и механизми. В някои случаи една конфигурация, която се развива като нова автоматизирана
система, не би била разпозната веднага като робот. Например роботите, които автоматизират производството на полупроводникови
елементи, изглеждат доста по-различно от онези, които се използват
в автомобилните заводи. Близо са
дните, когато използването на препрограмируеми роботи ще бъде поголямо от това на традиционните
такива. Потенциалът за развитие
и подобрение на индустриалните роботи е много голям не само заради
подобрената ефективност на разходите, но и заради предимствата
и операциите, които те ще прите-
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жават и изпълняват. Не е трудно да
се види, че напредъкът в обработването на изображения, увеличаване скоростта на микропроцесорите
и подобрените симулации на човешко поведение ще доведат до автоматизиране на все повече нископлатени и нискоинтелигентни дейности.

Повишена
интелигентност
Неотдавана се считаше, че интелигентността на робота е важна
предимно за машините, които се
използват във всекидневието на човека. Това твърдение все по-малко
намира подкрепа с повишеното роботизиране на производствените
процеси и нарастващите изисквания
на индустрията към способностите
на индустриалните роботи. В последните години се разработиха и
предложиха за приложение интелигентни алгоритми, използващи невронни мрежи, размита логика, генетични алгоритми. Друго важно
приложение на интелигентните алгоритми е в т. нар. мултифункционални роботи, използвани за изследване на среди, съвместно транспортиране на обекти и др.
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Дори снабдени с примитивна интелигентност, роботите демонстрират способности за увеличаване
продуктивността на предприятията, заедно с ефикасността и качеството. Някои от най-умните роботи не са заети в производството,
а се използват за изследвания в космоса или за дистанционно изпълнение на операции. Всъщност точно
тези други приложения дават идеи
за нови тенденции в развитието на
роботите в индустрията. Път към
това е възприемането на робота не
просто като машина. С развитието на микропроцесорната техника
и технологиите на база на изкуствения интелект роботите драстично
увеличават потенциала си на гъвкави средства за автоматизация.
Новата вълна в роботиката е в
приложения, изискващи интелигентност. Роботиката все повече използва широк набор от сложни и модерни технологии – машинно зрение,
тактилност, разпознаване на реч,
мехатроника. В резултат се появява ново ниво на функционалност за
извършване на действия, които в
миналото са били немислими за роботи. Роботите вече са толкова
точни, че изместват ръчните опе-

рации в редица приложения. Производството на полупроводникови
елементи е един от примерите,
който показва, че високото ниво на
материала и качеството не могат
да бъдат постигнати чрез операции, извършвани от човек, или чрез
обикновена механизация.
Възможността за интегриране на
повече интелигентност в роботите
предоставя опции за стратегически
подобрения в производството. Пример е автомобилостроенето, където цените на колите се понижават
през последните години и единственият начин производителите да
продължат с генерирането на печалба, е намаляването на разходите за
производство и въвеждането на
структурни промени. Когато предприятията започват производството на нов модел автомобил, стотици милиони евро се инвестират в
нови съоръжения. Фокусът, който
поставят роботизираните производствени технологии, е върху намаляване на капиталовите инвестиции
чрез увеличаване на гъвкавостта.
Новите приложения на роботите са
при вече автоматизирани операции,
използващи определено оборудване.
Гъвкавостта на робота позволява
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тези автоматизирани операции да
бъдат изпълнявани по-систематично
с използване на по-евтино оборудване и намалени производствени разходи.
Значителен растеж се отчита
при използване на роботи в областта на т. нар. интелигентни помощни устройства (ИПУ) – оператори
манипулират с робот, използвайки
биомеханични продължения на собствените им крайници, но с повишена сила и възможности за достъп до
критични зони. Това са нов клас ергономични подпомагащи устройства, които могат да са в помощ
на човека, когато има нужда от
повече сила или управление на движението, или при следене на обект
(линия), или в автоматизирането на
процеси. ИПУ използват технологията на роботите при производството за постигане на повече за пократко време, с по-добро качество
и с по-малко усилия. С използването
на човеко-машинен интерфейс операторът и ИПУ работят в тандем
за оптимизиране на операции като
повдигане, насочване и позициониране. Сензори, компютри и алгоритми
за управление "превеждат" движенията на оператора на робота и човекът получава "супер сила".
Генетичното програмиране доказано дава добри резултати, що се
отнася до интелигентните роботи.
Използват се биобазирани механизми за вземане на решение, предлагащи удобен начин за подобряване на
конфигурирането на условията и
времето на поведение на един или
няколко робота, работещи в режим
на провеждане на изследване. Колективното вземане на решения в една
система от роботи е комплексна
задача, която се състои в преминаването от един вид поведение в
друг, и всеки индивидуален робот
взема собствено решение. Този вид
програмиране се използва за подобряване управлението на вземане на
решения без централизиран механизъм и с ограничена комуникация
между роботите.
В сферата на интелигентните
роботи прилагането на т. нар. "обучение с утвърждение" е с доказано
добри резултати при създаването на
роботи със способност да учат и да
се приспособяват към динамични
среди. Някои учени предлагат решения, включващи корелация, адаптивност, висока разделителна способност, многомерност и конвергенция.
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Мозъчно-машинният интерфейс
(невро-машинен интерфейс) е нова
техника, която управлява протези,
подпомагащи възстановяването на
моторните функции на парализирани пациенти. В тази връзка се предлагат контролери, базирани на невронни мрежи, които разпределят
сигналите от мозъка и ги трансформират в движение на робота.

Взаимодействие
между роботи
и хора
Тясната връзка между хората и
роботите, работещи заедно в производствения процес, е голяма част
от бъдещето на индустриалната
роботика. След време разликата в
произведеното от робот и човек ще
бъде размита до степен на неопределеност. Все още роботите не
могат перфектно да пресъздадат
сръчността на човека, въпреки че
притежават достатъчно качества
да работят с малки обекти и чувствителни материали, така че да
поемат задачи, които се изпълняват
от човек. Пример е нарастващата
необходимост от монтаж на малки
компоненти в електронната индустрия. Двуръките роботи, предназначени да работят на производствените линии заедно с хората, са проектирани да бъдат изключително
безопасни. Използват преобразуватели на сила, за да засекат промяната в силата, приложена към тях,
имат двигатели с ограничители на
скоростта и вграден софтуер за
управление на безопасността. Всичко това води като резултат след
себе си роботи, които са с минимален риск за нанасяне на вреда, когато се касае за контакт с човек. Тези
роботи ще повишат гъвкавостта
и бързината на производствените
системи. Тъй като роботът е компактен, преносим и проектиран да
заема същото работно място като
човека, той може лесно да бъде заменен от работник. Лесното им
приспособяване и обучаване към
нови работни процеси позволява на
производителя бързо да адаптира
промените в условията към производствения график. Новите разработки предвиждат създаването на
роботи с шест степени на свобода, подходящи за обща работа с
хора. Комбинирането на софтуер за
безопасност с двигатели с ограничение на скоростта, управление на
силата и покритието на външната

повърхност приближава времето на
пълноценната съвместна работа на
човека с робота.

Бъдещето на
роботиката
е свързано с два аспекта, върху които се фокусира цялата индустрия.
Единият се отнася към приложението на дистанционното наблюдение
на роботите в реално време. Това ще
позволи идентификация на потенциални проблеми, така че да не се нарушава нормалното протичане на производствените операции. Например,
може да се засече дали роботът има
нужда от обслужване или подобрения,
а също да се направи анализ на ефективността на движенията му. Ще се
оптимизира разрешаването на
възникнали проблеми и ще се спестява време.
Другият ключов момент в предизвикателството на техническия развой на роботите е включването на
пособия, които позволяват на робота да взаимодейства със заобикалящата среда, което включва подобрена тактилност и подобрено захващане. За да могат роботите да изпълняват всички задачи, за които са предназначени, трябва да им се вградят
повече "човешки" способности за намиране, идентифициране и работа
с обекти. В комбинация с мощен изчислителен ресурс инструменти
като подобрено 2D и 3D зрение ще
позволят създаването на един вид
независимост на робота и ще му
позволят да взема решения за това
какво да направи и при какви условия.
Новото поколение интегрирано управление на силата и интегрирано
зрение правят тези съвременни технологии все по-достъпни.
Повишената индустриализация на
много потребителски пазари и автоматизацията на производствените
процеси ще продължат да нарастват. Изискванията към индустриалните роботи се определят основно от сектори като автомобилостроенето, електрониката и енергетиката, металодобива и машиностроенето, химическата промишленост
и производството на пластмасови
изделия. И въпреки че производителите вдигат летвата по отношение
на скоростта на производствения
процес и ефективността, роботите
ще бъдат квинтесенцията в задоволяването на повишените критерии
за продуктивност, ефикасност, качество и намаляване на разходите.
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Новите сигнални колонки LED KOMPAKT 37
с множество нови функции
С 48 различни опции, новата сигнална колонка LED
KOMPAKT 37 предлага повече възможности от всеки
друг продукт в своя клас. Тя е подходящо решение за
всяко приложение, като някои от опциите са цвят
на корпуса черен или металик, свързване с конектор
или с кабел.
Избор от два варианта за оптимална видимост
Светодиодните сигнални колонки с тънък дизайн
се предлагат с черен корпус в комбинация с цветни
лещи или корпус в цвят металик с прозрачни лещи.
Във варианта с цветни лещи, светодиодът свети
с цвета на лещата, като произвежда интензивен цветен сигнал. Бялата леща свети със силна бяла светлина, която е достатъчно видима дори на ярка слънчева светлина.

Опция за звукова сигнализация
С опционалната сирена, вградена в горната част
на колонката, може да се произведе допълнителна звукова сигнализация. С мощност от 85 db, сирената дава незабавно и ясно предупреждение за потенциална
опасност. Колонката е със степен на защита IP65.

Компактно и рентабилно решение с
тънък елегантен дизайн
Новата светодиодна сигнална колонка KOMPAKT
37 може да сигнализира за наличието на шест различни алармени ситуации с пет оптични и един звуков
сигнал. Изключително ярката светлина се постига с
8 светодиода за всеки цвят.
С диаметър от едва 37.5 mm, KOMPAKT 37 е идеална за приложения при машини и оборудване, разположени в ограничено пространство.
Вариантът с корпус в цвят металик е особено подходящ за тези приложения, където външният вид на
оборудването е по-важен.

Спестете време и пари
Гамата KOMPAKT 37 има живот до 50 000 часа при
много ниска консумация на енергия. Светодиодните
елементи не изискват поддръжка.

Отлична видимост от разстояние
За да се оптимизира видимостта дори на по-голямо разстояние, светещата колонка може да се монтира върху удължителна тръба (ако трябва няколко
на брой) или върху тръба с краче за увеличаване на
общата височина с 80 милиметра за още по-голяма
видимост дори от разстояние.
KOMPAKT 37 накратко:
• изцяло предварително асемблирани
светодиодни колонки;
• опростена поръчка - цялата колонка
се поръчва с 1 каталожен номер;
• експлоатационен живот до 50 000 часа;
• висока степен на защита IP 65;
• до 5 оптични и 1 звуков елемент;
• свързване с конектор M12 или с кабел.
Светлинният сигнал на белите лещи е лесно разпознаваем дори в среда с ярка слънчева светлина, което
изключва вероятността от грешка дори при неблагоприятни условия по отношение на осветеността.
С красив дизайн и иновативен пластмасов корпус
колонките са отличен избор в случите, когато визията на продукта е от съществено значение.
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Оборудване
за млекопреработвателната
промишленост
В настоящия брой на списанието на българската индустрия - Инженеринг ревю, ви представяме
някои от най-изявените компании на пазара, предлагащи решения с приложение в млекопреработвателната промишленост. В своите коментари те разказват за водещите си продукти и технологии, за техните основни предимства и очертават най-новите и актуални тенденции в областта.

Алмер предлага цялостни технологични
решения за производството на млечни
продукти
Фирма Алмер е специализирана фирма в продажбите
и доставката на машини за млекопреработвателната
промишленост. Фирмата извършва проектиране, доставка и монтаж на линии за производството на мляко и
млечни продукти. Също така оказва съдействие на клиентите си при внедряването на проекти по различни
европейски програми.
Компанията предлага богата гама машини за производство, преработване и опаковане на мляко и други
млечни продукти, както и богатата и разнообразна продуктова гама от суровини и ингредиенти (маи, закваски,
стабилизатори, емулгатори, млечни анализатори, аромати, оцветители), цялостно лабораторно оборудване
и голямо разнообразие от опаковки за млечната промишленост. Предлаганите от нас машини се произвеждат с
висока технология и високо качество, изцяло съобразени
с изискванията на клиентите.
Сред множеството ни решения, намиращи приложение в млекопреработвателната промишленост, е сепараторът за отсметаняване на мляко и суроватка. Машината е снабдена с автоматична самоочистваща система. Активирането на самоочистването се настройва за определен период от време от контролния панел.
Подвижният барабан се активира от SIEMENS PLC системата. С помощта на инверторната система и
зъбната предавка ускоряването и спирането на барабана се извършва плавно. Благодарение на тази система
машината работи безшумно и без вибрации. Изходът
на млякото и на кремата не се нуждаят от допълнителна помпа.
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Машината си има собствена CIP програма за измиване. От контролния панел се задават съответните
минути за измиване с топла вода, киселина и сода каустик за извършване на CIP измиване. Тази програма е
подходяща за мандри с автоматизация на пътищата с
електропневматични кранове. Достатъчно е да се
свържат автоматизацията на машината с автоматизацията на мандрата, след което машината регулира
крановете и отваря нужните пътища за работа.
От контролното табло могат да се следят обороти-
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те на барабана, времето, което е останало за активиране на самоочистването, активните модули по машината, страницата за поддръжка на машината и много
други операции.
Всички части, които са в контакт с продукта и контролното табло, са изработени от AISI 304 и 316
неръждаема стомана с дизайн, осигуряващ шумоизолация.
инж. Тунджай Арък, машинен инженер,
Алмер ЕООД

CapsVision-P е цялостно решение
за инспекция на пластмасови
капачки
CapsVision-P е готово решение за качествен контрол
при масовото производство на пластмасови капачки от
различен тип, размер и цвят. Системата е изработена
от материали, одобрени за употреба в хранителната
индустрия, което я прави подходяща за инспекция на
капачки за шишета, кутии и различни контейнери за
мляко и млечни продукти в млекопреработвателната
промишленост.
CapsVision-P инспектира изделията за кръглост, като
следи за отклонение във формата на външния контур с
точност до 0,5 мм. Решението открива и недостиг на
материал по външните и вътрешни ръбове, както и
препълнени капачки. Други дефекти, които системата
за машинно зрение регистрира, са изпресовките (чепаците) по външните ръбове на капачките. Освен този
базов пакет функционалности, CapsVision-P може да бъде
конфигурирана с инструменти за откриване на видими
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замърсявания по дъното и стените и отклонения от
зададения цвят и нюанс.
Решението за качествен контрол включва елеваторен ориентатор с контрол за осигуряване на непрекъснат поток на капачки и транспортна система със сепаратор, осигуряващ равномерно постъпване на капачките към системата за инспекция. За да осигури оптимална прецизност на инспекцията, CapsVision-P е с интегрирана иновативна система за инспектиране от Cognex.
Cognex InSight 5600 е високоскоростна интелигентна,
компактна камера със специализирана оптична система
за инспекция на дъното и вътрешните стени на капачката при 360о.
CapsVision-P разполага с изходящ транспортьор, включващ транспортна лента с възможност за насочване на
изходящия поток от капачки към 2 контейнера, като
вместимостта на контейнерите се задава от оператор. Решението включва още модул за отделяне на негодните капачки; система за управление, базирана на
серията логически контролери от Mitsubishi Electric FX
PLC, както и HMI операторски терминали за диагностика, настройка и мониторинг.
CapsVision-P разполага със широки функционални
възможности. Решението позволява прецизна инспекция
при производството на пластмасови капачки по предварително зададени критерии, които могат да бъдат гъвкаво настройвани и променяни спрямо изискванията на
конкретната партида или приложение. Системата дава
възможност за обучение за въвеждане на продукти с нов
цвят.
Машината се заявява и произвежда за конкретен тип
капачки. Тя може да работи с регулируема скорост, което я прави подходяща за всякакви по обем и параметри
производствени операции. Максималната скорост на
работа е до 22 000 обекта/час при размер на капачките
(диаметър х височина) минимум 10 х 10 и максимум 120
х190.
CapsVision-P разполага още с опции за събиране, анализиране и съхраняване на статистически данни, както и с набор от инструменти за диагностика и контрол на състоянието на компонентите и механизмите.
Цялостното решение за качествен контрол при производството на пластмасови капачки позволява интегриране в производствените линии или т. нар. режим на
работа inline, непосредствено след шприц машината.
CapsVision-P може да работи и самостоятелно в offline
режим.
Илиана Айвазова, ръководител направление
Mitsubishi Electric и Cognex
в Ехнатон
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Сензорите на ифм електроник
гарантират надеждно следене
на процесите в
млекопреработвателната
промишленост
Ifm предлага широка гама индустриални сензори и
системи за следене на състоянието в съответствие с
изискванията в хранително-вкусовата промишленост.
Сензорите ifm предлагат надеждно следене на позиция,
налягане температура, поток и ниво в ключовите звена
на производствения процес на млякото.
Датчиците за налягане се отличават с хигиенен дизайн и висока степен на чистота на керамичната измервателна клетка. Серията сензори за налягане PI предлага
изцяло метални сензори с метална челна мембрана, подходящи за CIP/SIP процеси на почистване при висока
температура. Модулната концепция за свързване чрез
Aseptoflex Vario позволява голям избор на адаптери за
технологичната връзка (в съответствие със сертификатите 3A и EHEDG).
Изцяло електронният "контактен манометър" от серията PG сега вече е и с присъединителен размер G1
и допълнителни обхвати на измерване. Поради своята
ясно видима индикация, тези манометри често се използват в температурно обработваеми процеси за следене
на диференциално налягане.
Трансмитерите от серията PG комбинират в себе си
високата видимост на индикацията на манометъра с
предимствата на електронния сензор за налягане - например програмируемите цифрови и аналогови изходи
(мащабируеми), високото ниво на защита срещу прето-
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варване, както и вградената температурна компенсация. Светодиодната графика указва зададените точки,
тенденциите и границите на колебанията на динамичните налягания, в случай че има такива.
При пастьоризацията на млякото нежеланите микроорганизми биват убити. Коректната температура играе изключително важна роля.
Серията температурни трансмитери TD е създадена за работа в хигиенни зони, сензорите притежават
защита IP 69K, направени са от висококачествена
неръждаема стомана, което ги прави идеални за работа в изключително сурови среди. Поради големите
пикове на температура за кратко време се изисква не
само бързо действие, но и здравина на датчика. Така
серията намира своето приложение не само в пастьоризационните процеси или хранително-вкусовата про-
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мишленост, а навсякъде, където е нужен контрол на CIP/
SIP процеси.
Хигиенните сензори от серия LMT позволяват точково измерване на нивото с комбиниран изход. Те не се
влияят от образувалата се пяна и натрупвания. Фабричните настройки за различните типове среда правят конфигурирането излишно, дори и за вискозни и
лепкави продукти като например кетчуп и майонеза и
др.
Сензорът е приложим за широк спектър от флуиди.
Отличават се и с хигиенен дизайн концепция за уплътнение, неизискваща поддръжка, здрав корпус от неръждаема стомана. Монтажът е лесен, благодарение на независещата от ориентацията инсталация. Сензорът за ниво
LMT безопасно следи нивото в резервоарите за съхранение или предпазва помпите срещу работа без наличие на
флуид. Компактният връх на сензора позволява интергиране дори в малки тръби DN25.
Благодарение на висококачествените материали на
корпуса, като висококачествена неръждаема стомана
(316L/1.4404) и PEEK, сензорът отговаря на всички изисквания за употреба в хигиенни зони. Лазерно гравираната маркировка за трайна четливост, както и високият
клас на защита IP 68/IP 69K за процеси на почистване.
Поради голямото наличие на влага и CIP процеси при
нашите клиенти ifm electronic разполага с огромна гама
от сензори и кабели с клас на защита IP69K, което гарантира безотказна работа на сензора дори и при обилно заливане с вода. Кабелите с конектори от този клас
са изключително надеждни и предотвратяват на 100%
навлизането на влага в сензора. Преди този проблем бе
решим единствено чрез честа подмяна на уреда.
Стефан Преждаров, ифм електроник

Информационната система Paradigma
позволява цялостно планиране на
производството
Перфект инженеринг предлага специализирана за хранително-вкусовата промишленост информационна система Paradigma. Тя е плод на дългогодишните усилия и
опит на екипа ни и е изцяло съобразена с изискванията
и препоръките на клиентите ни. За млекопреработвателната индустрия Paradigma предлага функционално
завършено и гъвкаво решение, което да бъде неоценим
помощник на технолози, мениджъри и собственици. Сис-
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темата позволява управление на цикъла на работа на
предприятието от събиране на клиентски поръчки, през
планиране на производството и на доставките на суровини, до продажбите и експедицията на готовата
продукция. Специално разработените модули за работа
с терминали със сензорен екран позволяват доставянето на информация и събирането на данни за производствените процеси да се случват в реално време на
място в самите производствени помещения. Сред основните предимства на Paradigma са отпечатването
на етикети и документи с всички атрибути, налагани
от нормативните наредби; както и отпечатването на
документи в специфични формати, изисквани от големите вериги. Системата осигурява още проследяване
на производствени процеси в реално време чрез специализиран модул, оптимизиран и за индустриални терминали с touch-screen дисплеи и отчитане на продължителността на производствените процеси с възможност за последващи справки. Платформата позволява
още пълна партидна проследяемост с опции за изцяло
ръчен и автоматичен избор на партиди; доказване на
произход на суровини; контрол върху сроковете на годност; автоматично изчисляване на крайни дати на годност с възможност за ръчна корекция; отчитане на вложените суровини по предварително зададени норми (с
възможност и за ръчна промяна); опция за последващи
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справки с показване на отклонението от нормите.
Базовата функционалност на Paradigma включва и въвеждане на производствени планове и проследяване на изпълнението им; автоматично генериране на база на
статистика от предходни периоди или на база на
поръчки от клиенти, както и възможност за управление и интеграция в системата на голямо разнообразие
от технологично оборудване – везни, етикетиращи
принтери, опаковъчни машини, баркод скенери и други.
Непрекъснато развиваме и усъвършенстваме системата, следейки промените в нормативната уредба и
съобразявайки се с потребностите на клиентите ни, за
да могат да разчитат на високотехнологично и съобразено с изискванията на закона и контролните органи
решение.
Георги Тодоров,
управител на Перфект Инженеринг

SIMATIC PCS 7 предлага цялостно
решение за управление на процесите по
млекопреработка
Безпроблемното взаимодействие между отделните
процеси в млекопреработвателната промишленост е от
съществено значение за качеството и производителността. Siemens предлага цялостно и гъвкаво решение за
управление на производството, напълно съобразено с
изискванията на индустрията. Системата за процесен
контрол SIMATIC PCS 7 със специализираната библиотека DTF (Dairy Functional Toolset) осигурява непрекъснато
следене и координиране на всяка стъпка от процеса на
обработка на млякото, като в същото време се следят
всички показатели на качеството в съответствие със
системата Unilab Laboratory Information Management. По
този начин се гарантира качество за целия процес и
безопасен продукт. SIMATIC PCS 7 е хомогенна платформа за индустриална автоматизация, изградена от модулни хардуерни и софтуерни компоненти, разработени
в съответствие с философията за тотална интеграция
(Totally Integrated Automation) на Siemens, която осигурява
пълна хоризонтална и вертикална интеграция на производствения процес.
Системата SIMATIC PCS 7 може гъвкаво да бъде адаптирана към индивидуалните изисквания на приложенията и конкретните съоръжения в млекопреработвателната промишленост, като е възможно и надграждането
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й при разширяване на производствения капацитет или
технологична модернизация. Технологията SIMATIC е
съвместима с най-разпространените индустриални комуникационни стандарти като Industrial Ethernet и
PROFIBUS.
Инструментът за управление на производствени линии Process Line Manager работи на базата на предварително зададени процесни параметри, като следи материалите да бъдат доставяни навременно и с необходимото качество до отделните етапи на производствената линия. Индивидуални процесни операции като изпомпване, загряване или охлаждане могат да бъдат контролирани чрез ръчно въвеждане на команда или автоматизирано.
Специализираната библиотека DTF в SIMATIC PCS 7
обхваща и стандартизирано софтуерно решение за управление на CIP (Clean-in-place) процесите, като позволява генерирането на отделни програми за почистване.
Инструментът SIMATIC Route Control осигурява лесна конфигурация, контрол, мониторинг и диагностика на всички процеси по транспортиране на материалите. Библиотеката разполага и с функция за мониторинг на миксерите и танковете за охлаждане и съхранение на мляко-
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то Tank Manager, която дава информация в реално време
за физическите параметри на танковете и съдържанието им.
Здравко Александров, Siemens България

Agilent Technologies предлага широка гама
от аналитична апаратура за мляко и
млечни продукти
Т.Е.А.М. ООД, като официален представител на Agilent
Technologies за България, предлага широка гама от аналитични апарати, които могат да намерят приложение в
млекопреработвателната индустрия. Предлагаме и изключително богат набор от колони за течна и газова
хроматография, консумативи и компетентна поддръжка.
Един от най-важните физикохимични анализи, на които се подлагат млечните продукти, е охарактеризиране на липидната фракция, познато още като FAMEs анализ (Fatty Acid Methyl Ester). Липидите са основно триглицериди – глицеролов естер на три мастни киселини.
Повечето ядивни мазнини и масла се състоят от С12 до
С20 мастни киселини (додеканова до ейкозанова). Концентрацията им определя както вкусовите и ароматните качества на продукта, така и неговото физиологично действие върху човека. Тъй като анализът на мастните киселини под формата на триглицериди е труден и
неточен, те се извличат като метилов естер и след
това се подлагат на анализ чрез газова хроматография
с масселективен детектор (GC/MSD).
Agilent Technologies предлага специализирано решение
за този тип анализи – GC/MSD 5977A. Моделът е водещ
в индустрията и стандарт за производителност, качество и надеждност, резултат от дългогодишен опит и
иновации в областта на газовата хроматография с масспектрометрия. Точно тези иновации позволяват бърз и
висококачествен анализ на съдържанието на мастни
киселини в мляко и млечни продукти. Иновативният софтуер автоматично сравнява получената от масселективния детектор информация с огромната база от съединения, предоставена от Agilent Technologies. Ако концентрацията не го налага, същият FAMEs анализ може
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да бъде извършен и на газов хроматограф модел 7890B.
Благодарение на заключването на времето на задържане
(RTL, Retention time locking), аналитите могат да бъдат
идентифицирани само по този показател, независимо от
конфигурацията на апарата.
Agilent Technologies предлага и огромен брой колони
за газова хроматография. Специално разработена за
FAMEs анализ колона позволява разделянето на cis- и
trans-изомерите на ненаситените мастни киселини. Тъй
като в природата се срещат единствено cis-изомерите, такова разделяне би позволило да се определи количеството на добавените синтетични мазнини – анализ, който е все по-популярен, а скоро може да стане и
задължителен.
Широката гама от аналитична апаратура на Agilent
Technologies позволява да предложим решения и за други
анализи на млека и млечни продукти. Основни и прости
анализи, като захари в млякото, бързо и ефективно се
извършват от течните хроматографи на Agilent
Technologies с детектор, измерващ рефрактивен индекс
– 1260 Infinity HPLC-RID. Високотехнологичните тандем-
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ни масселективни детектори позволяват анализ на
съдържащите се в млякото антибиотици, сулфонамиди
или меламинови съединения в изключително ниски концентрации, без нужда от сложна пробоподготовка на
тежката матрица.
Красимир Ставрев, управител на Т.Е.А.М.

Модернизацията на българския
млекопреработвателен сектор ще
определи дали 2015 г. ще е заплаха или
нова възможност
Млекопреработването е бизнес, който е труден за
контрол, високо регулиран и доста предизвикателен за
промяна. Принос за това има и динамичното състояние
на пазара. За първите 6 месеца на 2014 г. е реализирано
увеличение от 6% в доставките на сурово мляко в ЕС
спрямо 2013 г. До края на годината се очаква да бъде
реализирано общо количество от 145,3 млн. тона. Същевременно цените на млякото все още са с около 15% повисоки спрямо предходната година. През 2014 г. производството на обезмаслено и пълномаслено мляко на прах
се увеличи съответно със 17% и 10% в сравнение с 2013
г. От друга страна намалява консумацията на кисели
млека. В цялата тази динамична статистика попада и
България, като основен фактор, диктуващ пазара у нас,
е изкупната цена на млякото. Средната цена, на която
преработвателите изкупуват сурово краве мляко от
производителите, се е повишила тройно от 2007 г.
насам. Това обаче няма връзка нито с търсенето, нито
с предлагането на българския пазар, а се влияе от сред-
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ната изкупна цена в общността.
Какви са обаче тенденциите и предизвикателствата
през 2015 г.? Отчитайки конкуренцията на европейския
пазар на млечни продукти, към края на 2014 г. и през
2015 г. може да се очаква известно свиване на производството на млечни продукти в България. Прогнозите сочат, че през 2015 г. производството на краве мляко в
страната ще спадне малко под нивото от 2014 г.
Вносът обаче ще претърпи известно увеличение, и то
на по-ниски цени спрямо настоящата година, докато износът ще падне на нива, малко по-ниски от тези през
2014 г.
За българските млекопроизводители и преработватели най-съществено влияние би оказала либерализацията на
млечния пазар в ЕС през 2015 г. Напоследък зачестяват
прогнозите, че ще наблюдаваме засилен внос на мляко и
млечни продукти от Холандия, Унгария, Чехия, Словакия,
Румъния. Различни анализатори предвиждат от една страна намаляване на цените, от друга - фалити на млекопроизводители. В крайна сметка обаче не се очаква премахването на млечните квоти през пролетта на 2015 г. да
окаже съществено влияние на пазара още през първата
година. Фермите са изправени пред още едно предизвикателство – срок до края на 2015 г. да покрият хигиенните
изисквания към добива на суровото краве мляко, урегулирани от ЕС. Преработвателите ще продължат да се борят с голяма конкуренция и фрагментация на пазара, колебливо поведение на потребителите, увеличение на някои производствени разходи, както и агресивна политика
от страна на търговските вериги.
В подкрепа на бизнес и дигиталната трансформация
на бранша от XAPT Solutions изведохме основните фактори, оказващи влияние върху текущото и очаквано
развитие на пазара на мляко и млечни продукти, и почти
всички от тях, свързани с развитието на чуждите пазари и регулации, налагани от ЕС. За справка - средният
млеконадой в ЕС е 30-35 литра, а в България – при ферми
с 20 до 60 крави – е 12-17 литра. В допълнение, маржовете на българските преработватели са много по-ниско
от тези на европейските. Всичко това показва необходимостта от бизнес и дигитална трансформация на
бранша. Стъпка към промяната е и въвеждането на ново
оборудване, нови процеси и внедряване на решение за
управление на бизнеса.
Системите за планиране и управление на бизнеса от
XAPT Solutions целят да покрият специфични процеси
като: отглеждане на животните, млеконадой, изкупуване на млякото, качествен контрол, обвързан с HACCP,
IFS food и GMP/GxP, оптимизация на разходи и себестойност, интеграция с машини във фермата или в производството и др. Основните цели са постигане на оптимизация на процеси и разходи, повишаване на ефективността и качеството, разширение на пазара.
На българските компании от сектора им предстои да
вземат важни инвестиционни решения, за да посрещнат
предизвикателствата, които 2015 г. ще предложи. Модернизация и трансформация на сектора е необходима,
за да бъде той по-конкурентен на европейските и световни пазари. От нея зависи и дали 2015 г. ще е заплаха
или нова възможност пред българския млекопроизводител и преработвател.
Ангел Георгиев, търговски директор,
XAPT Solutions
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Феросондов метод за
безразрушаващ
контрол
К

акто вече бе описано в бр. 1/
2014 на сп. Инженеринг ревю, магнитните методи за безразрушаващ
контрол са част от комплекса дейности, осигуряващи качеството и
техническата безопасност на различни изделия и съоръжения от металопродукция. Тези методи, макар и
различни по спецификата на своето
приложение, се основават на определени физични явления, свързани с магнетизма на материалите. Един от
тези методи е феросондовият, при
който в качеството на преобразуватели на магнитното поле се използват активни индукционни преобразуватели. В тях работният елемент
са феромагнитни сърцевини – феросонди или известни още като Фьорстер-сонди. Конструктивно те биват едноелементни (фероелемент),
двуелементни или многоелементни.
Най-разпространени са двуелементните като основно приложими в
магнитната дефектоскопия.
Елементарната феросонда представлява фероелемент с магнитномека сърцевина и прибавени към нея
възбудителна и индикаторна бобина.
Ако по възбудителната бобина се
пропусне ток с определена честота
f, то сърцевината на сондата ще се
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пренамагнитва със същата честота,
при което в индикаторната бобина
ще възникнат електродвижещи сили.
При въздействие на сърцевината с
постоянно поле с интензитет Ho, в
индикаторната бобина освен електродвижещи сили с основна честота
ще възникнат такива и с удвоена честота.
При тези сонди за измерване на
интензитет на полето Но може да
се използва който и да е от четните хармоници или тяхната сума, но
поради определени затруднения найчесто се използва вторият хармоник. Освен това електродвижещите
сили от нечетните хармоници
напълно се изключват, ако се използват два фероелемента. В зависимост от разположението на фероелементите в пространството е
възможно да се измерват или сумата от полетата, действащи на фероелементите, или тяхната разлика.
Това води до използването на двуелементни феросонди, които могат да
бъдат използвани като измерители
на полето или разликите между полетата в две области от пространството, където са разположени фероелементите. Ако те са разположени близко, то се приема, че те измерват градиента на полето. Такива

декември 2014

сонди се наричат градиентомери.
Феросондите са част от магнитния дефектоскоп – магнитоскоп, който е предназначен за бързо и точно
измерване на големината и посоката на постоянни магнитни полета,
разлики в постоянни магнитни полета, градиенти на полета, както и за
измерване на магнитна проницаемост на материали. Многообразните конструктивни варианти на комплектованите към универсалния магнитоскоп сонди обуславят широкото му приложение в практиката.
Магнитният дефектоскоп, в зависимост от своето предназначение и
поставената задача, се окомплектова с различни сонди, като най-често
това са:
l феросонда за измерване интензитета на полето – обикновено се
състои от две сонди в специална
поставка. В зависимост от тяхното разположение в поставката паралелно или антипаралелно, могат
да измерват абсолютния интензитет на полето или измерване на
градиента;
l феросонда за измерване на микрополета – отново се състои от две
сонди, които са разположени плътно
една до друга в тяло от пластмаса с
възможност за почти точково из-
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мерване на абсолютната сила на
полето.
l феросонда за установяване на точкови магнитни полюси – отново две
сонди, включени в диференциална схема за измерване на вертикално изтичащи от даден метал магнитни полета – например при сортиране на
материали; двете сонди са монтирани неподвижно в пластмасов корпус
и са разположени коаксиално.
l двойка сонди в диференциална схема за установяване на смущаващи
магнитни полета; двете сонди са
монтирани неподвижно в пластмасов
корпус и са разположени коаксиално;
l микро диференциална сонда (отново двойка) за измерване на силата на
полето при малки източници; конструктивно е с керамична облицовка,
предпазваща от износване;
l сонда за контрол на остатъчно
магнитно поле.
Самият магнитоскоп е създаден
като една отворена система, към
която могат да бъдат прилагани и
разработвани сонди и приспособления в зависимост от пряката необходимост, но все пак в самия процес
на измерване е необходимо да се вземат предвид следните особености:
l магнитоскопът за измерване на
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магнитната напрегнатост измерва
компонентата на магнитното поле
по дължината на оста на сондата;
l амплитудата на измервателното
напрежение (вторият висш хармоник
на възбуждащата честота) е пропорционална на компонентата на магнитното поле, действаща по посока
на надлъжната ос на сондата. Ако
компонентата на магнитното поле
е нула, то и измервателното напрежение е нула. Фазата на измервателното напрежение се намира в определена зависимост спрямо възбудителния ток. Когато се измени алгебричният знак на компонентата на
магнитното поле, тогава фазата на
измервателното напрежение се завърта на 180 градуса;
l в две точки може да се измери разликата на магнитната напрегнатост;
l поради намагнитването на ядрото
на сондата до зоната на магнитно
насищане след измерване в силно магнитно поле не остава никакъв магнетизъм в сърцевината на сондата;
l измервателният обхват е много
голям. Например с една сонда може
да бъде покрит един измервателен
обхват от 10-3 до 10-2 микротесла;
l измерването може да се извърши

при всяко положение на сондата и не
зависи от вибрации;
l размерите на ефективната дължина на сърцевината за различните
случаи на употреба са между 3 и 60
мм за отделните типове сонди. Следователно могат да се отчитат
почти точкообразни напрегнатости
на магнитното поле.
Благодарение на своята универсалност феросондовият метод се използва навсякъде, където се изисква измерване на магнитното поле, определяне магнитния момент на дипол,
измерване степента на размагнитване на материалите, определяне на
константите на различни намагнитващи бобини, оразмеряване на нееднородността при неправилно подреждане на намотки в бобини, измерване на защитното действие на
различни разположени екрани и екранировки, измерване на нееднородността на магнитното поле, установяване на смущаващи магнитни полюси по детайли, измерване на магнитна проницаемост на материали,
установяване на феромагнитни
включвания в материали.
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д-р инж. Радостин Касъров,
експерт по MТ
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осветление

Влагозащитено
осветление
В

лагозащитените осветителни
тела са специална категория осветители, които намират широко приложение в индустрията. Те се отличават от конвенционалното осветление по високата си степен на защита срещу влага и прах, което ги прави подходящи за промишлени халета,
производствени цехове, складове и
други помещения с агресивна работна среда. Този тип осветление се
проектира за експлоатация в условия
на висока влажност за продължителни периоди от време, като влагозащита се постига чрез изработка на
корпусите и компонентите от влагоустойчиви високотехнологични
материали и използване на уплътнителни решения.
На пазара е достъпна широка гама
влагоустойчиви осветители, предназначени за директен монтаж, за
вграждане в таван или стена, висящи, аплици и др. Типовете използвани светлоизточници са както конвенционални газоразрядни (луминесцентни, натриеви, метал-халогенни,
живачни) лампи, така и все по-масово интегрираните в индустриални
системи LED модули.

Приложения
Влагоустойчивото осветление е
специално предназначено за работа
в среди с висока влажност, като
комплексните производствени условия често налагат и осигуряване на
защита срещу прах, искрене, ерозия,
пожаро- и взривозащита, устойчивост на химични агенти и пр. Много съвременни влагозащитени осветителни решения са проектирани
за устойчивост на удар или за работа при много ниски или високи температури. Това ги прави подходящи
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за редица процесни приложения и
индустрии, включително химическата, фармацевтичната, хранителновкусовата, нефтената промишленост, минната индустрия, автомобило- и корабостроенето и др. Специфичните им качества позволяват
интегрирането им в производствени линии, линии за визуална инспекция и качествен контрол, камери за
бластиране, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, електроцентрали и др.

Клас на защита
Степента на влагозащита на
този тип осветление се означава
посредством буквен код IP (Ingress
Protection) и двуцифрена скала, като
първата цифра (от 0 до 6) показва
прахозащитата на електрическото
оборудване, а втората (от 0 до 8) влагозащитата. При проектирането на осветителни системи за индустриални обекти се отчитат
всички налични фактори на средата
и помещението, в което ще бъдат
монтирани телата, а спецификациите за изпълнението им се задават
в част електроинсталации на проектната документация. Използваните за промишлени приложения влагоустойчиви осветители обикновено са със степен на защита от IP54
до IP67.
Друга класификация на степените
на защита, касаеща корпусите на
осветителите, е разработената
от асоциацията на производителите на електрооборудване NEMA
(National Electrical Manufacturers Association). Рейтингите тук не са еквивалентни на IP-кодировката, но отговарят на сходни спецификации,
като IP54 например кореспондира на
рейтинг от 3 по системата NEMA,
a IP67 на 6.
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Проектиране на
влагозащитени
осветители
Проектирането на осветление за
агресивни индустриални среди налага използването на специално разработени за целта материали и технологии. Базовият дизайн на едно
влагозащитено осветително тяло
обикновено включва светлоизточник, корпус, разсейвател, рефлектор,
монтажни елементи, пусково-регулираща апаратура. Най-разпространени са корпусите с кръгла или издължена правоъгълна основа, като често се
използват и висящи осветители с
корпус тип "камбана". Традиционно за
изработката на корпусите се използват поликарбонат, подсилен със
стъклени влакна полиестер и др. За
разлика от изделията от поликарбонат, корпусите от фибростъкло притежават и висока устойчивост срещу ултравиолетови лъчи и химикали.
В много съвременни решения се залага и на други високотехнологични
полимерни материали или метали в
зависимост от изискванията на приложението. Полиестерът, принадлежащ към групата на термореактивните пластмаси, притежава отлични механични характеристики, като
устойчивостта и здравината на
различните форми и размери осветители, изработени от полиестер, е
изключително висока в сравнение с
поликарбонатите например. В допълнение този материал е лек и е добър
изолатор. Уплътняването на корпусите се осъществява чрез различни
техники, като в масовите производства на влагозащитени осветители
се използват автоматизирани линии
за полагане на едно- и двукомпонентни полиуретанови пени, силикон-базирани уплътняващи материали, гумени уплътнители и др.
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Влагозащитени
луминесцентни тела
Масово за индустриални приложения се използват влагозащитени луминесцентни осветителни тела с
призматичен огледален разсейвател.
Обикновено те са със степен на защита IP65 и са подходящи за лаборатории, промишлени складове, производствени халета. Корпусите и разсейвателите, устойчиви на удар,
най-често се изработват от полистирен, формован поликарбонат,
формован технополимер и др. Чрез
специални форми и дизайни на разсейвателите се осигурява по-висока
механична якост, оптимален светлинен поток и добро светлоразпределение. Често използван материал за
изработката на разсейватели е и
термозакаленото стъкло. При проектиране на рефлекторите се търси
оптимална осветеност, като се залага на различни иновативни технологии: формовано фолио от патентовани специализирани материали, прозрачен метакрилат, формован алуминий или формован поликарбонат.
Изцяло покритите с алуминий рефлектори повишават осветеността
с 25% в сравнение с бялата прахово
боядисана ламарина. Влагозащитените луминесцентни тела са високоиздръжливи на механични въздействия,
корозия, пръстови отпечатъци, а
корпусът и компонентите им обикновено са нестареещи и негорими.
Монтажните елементи традиционно са щипки, изработени от материали като ABS и полиамид. За изработка на влагозащитени осветители се използват и неръждаеми стомани, осигуряващи висока защита
срещу корозия.

Влагозащитено LED
осветление
Важен фактор за рентабилността на светлоизточниците е енергийната ефективност, което все
повече налага използването на LED
крушки. Влагозащитените LED осветители намират широко приложение в индустрията именно поради
високата си ефективност. Технологията на светодиодното осветление позволява проектиране на тела
с висока степен на влаго- и прахозащита, които обикновено са подходящи за работа и в широки температурни диапазони (например -40 ÷
+65 °C).
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Масово използваните влагоустойчиви LED осветителни тела са
със степен на защита IP65 срещу
влага и прах. В много съвременни осветителни системи за индустриални цели се осигурява и защита срещу химикали като бензин, киселини,
основи или масла. LED осветителите покриват всички приложения на
конвенционалните решения, включително промишлени сгради, складове
и халета с високи тавани, производствени линии и др. Те са отлична алтернатива на луминесцентните осветители, като позволяват високи
икономии на енергия (до 50%).

Предимства
на LED
технологията
Обслужването и подмяната на
осветители в помещения с високи
тавани или монтирани на други
труднодостъпни места изисква значителни усилия и време. Сред найотчетливите предимства на светодиодите в промишленото осветление са минималната поддръжка и
дългият експлоатационен цикъл
(обикновено от над 50 хиляди часа).
Влагозащитените LED крушки са с
висока енергийна ефективност, която води до драстично намаляване
на оперативните разходи. При тях
инвестицията се отличава с много
бърза възвръщаемост, като същевременно се постига добро светлоотдаване, висок светлинен интензитет, широк диапазон от цветни
температури, елиминирани трептене/примигване и шум. Друго преимущество на влагозащитените
LED осветители е с до 65% по-малкото количество топлина, отделяна при работа, в сравнение с конвенционалните крушки с нажежаема
жичка (при който до 95% от енергията се излъчва в пространството
под формата на инфрачервена радиация). Това позволява използването
им в помещения с ниски температури (нискотемпературни камери за
съхранение на хранителни продукти,
специфични проби в лаборатории и
др.). Допълнителен ефект от използването на светодиодни осветители с висока степен на влагозащита
в промишлени приложения е и ограничаване на въздействието върху
околната среда поради значително
намаленото живачно замърсяване и
отделяне на CO2.
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Промишлени
вентилационни системи
Специфики на оптималното проектиране

В

редица индустрии производствените и процесните операции са
свързани с отделянето на опасни
прахообразни вещества, задимяване,
изпарения или газове във въздуха.
Свеждането до минимум на риска за
персонала от излагане на такива
субстанции в работната среда
върви паралелно с осигуряването на
оптимални параметри на микроклимата. Това налага проектирането на
ефективна вентилационна система,
която да улавя и извежда замърсителите от отработения въздух и да
пречиства изходящия въздушен поток, за да предотврати замърсяването на атмосферата. На пазара са
достъпни множество решения за
вентилация, пречистване на въздуха
и контрол на замърсяването. Как
точно да бъде конфигурирана системата зависи от баланса между инвестицията, ефективността и оперативните разходи. Оптималното проектиране на решения за индустриална вентилация включва няколко задължителни стъпки, чрез които максимално да се подобри работата на
системата в технически, икономически и екологичен аспект.

Специфики на
промишлената
вентилация
Основните цели на една промишлена вентилационна система са: осигуряване на постоянен поток от
пресен външен въздух, поддържане на
температурата и влажността в
комфортни норми, намаляване на
потенциалния риск от пожар или
експлозия, премахване или разреждане на въздушнопреносимите замърсители. Промишлените вентилационни
системи обикновено са съставени
от: зона за всмукване на замърсен
въздух (смукателен чадър или друго
смукателно устройство); въздуховоди; пречиствателно съоръжение (филтърни системи, прахоуловители и
др.); вентилатори и изпускателна
система. В индустрията обикновено
се използват два подхода към венти-
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лацията – разреждане на концентрацията на замърсителите (dilution
ventilation) и локалното им улавяне и
отвеждане извън помещението (local
exhaust ventilation), като ефективността им зависи от правилното проектиране и изпълнението на вентилационната система.
Спецификации за проектиране на
промишлени вентилационни системи
са зададени в серията стандарти
AMCA, разработени от международната асоциация на производители на
продукти и решения за промишлена
вентилация Air Movement and Control
Association. В AMCA Standard 210 например се съдържат спецификации
относно производителността на
вентилационните системи.

Анализ на изискванията и
задаване на спецификации
За да се осигурят възможно найвисока производителност и най-ниски експлоатационни разходи в една
промишлена вентилационна система, е необходимо на фаза предварително проектиране да се уточнят
спецификите на дизайна, монтажа,
експлоатацията и поддръжката.
Обикновено се стартира с определяне и документиране на изискванията
на проекта и задаване на спецификации за отделните елементи на системата. Повечето вентилатори и
ОВК компоненти за промишлена експлоатация са със специално изпълнение, което обикновено включва устойчивост на влага, корозия, химически агенти, а в много случаи и пожаро- и взривозащита.
Друга важна предварителна стъпка е определянето на вида и количеството на замърсяващите агенти –
дали са химически или механично произведени и в каква концентрация са
във въздуха при стандартни работни условия. Тази стъпка е свързана с
анализ на оборудването и процесите,
при които се използват опасни агенти и/или се отделят вредни отпадни вещества, както и анализ на самите субстанции, за да се оцени
степента на риск за персонала и
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материалните активи, и необходимото изпълнение на вентилаторите
и компонентите на вентилационната система. Съществен е и предварителният избор на оптимална за
приложението организация на въздухообмена.

Проектиране и
оразмеряване
Следващ етап от проектирането
на ефективно решение за промишлена вентилация е оразмеряването на
вентилаторите и въздуховодите.
Изисквания за оразмеряването на
вентилаторите са зададени в стандарта БДС EN ISO 13351:2010. Той
включва спецификации по отношение
на размерите на кръглите и квадратни присъединителни елементи на
вентилаторите с общопромишлено
назначение, както и предназначенията на различните размери. Важно е
да се определи дали системата ще
включва решения за пречистване на
въздуха и рекуперация на топлина и
на какъв принцип ще бъдат присъединени. Често към вентилаторите
се инсталират аксесоари като заглушители, клапани/регулатори, дефлектори и дифузори. При проектирането и оразмеряването отново
трябва да се предвиди как най-ефективно да се присъединят към смукателната и изпускателната инсталация, за да се сведат загубите от
тези елементи на системата до
минимум. На фаза проектиране е
добре предварително да бъде опре-
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делена и плътността на постъпващия в системата въздух, за да се
съобрази с това видът и моделът на
вентилаторите. Плътността на
въздуха зависи от редица фактори
като температура, надморска височина, влажност, относително тегло,
химичен състав и др. Важна стъпка е
и определянето на метода за контрол на въздушния поток, който вентилаторът ще използва.

Проектиране на
смукателна инсталация
Недобре проектираната смукателна инсталация е често срещан
проблем в индустриалните вентилационни системи. Трябва да бъде
осигурена правилна конфигурация,
смукателна скорост и местоположение, за да се осигури ефективно
улавяне на замърсителите. В много
случаи се използват класически дизайни на смукателните чадъри, които са тествани и с доказана ефективност за редица стандартни
приложения. Предизвикателство са
нестандартните приложения, каквито има все по-често в индустрията. При тях е препоръчително да не
се залага на общите принципи, а да
се изпробват различни смукателни
конфигурации, за да се открие конкретен дизайн с оптимална ефективност.

Оптимално проектиране
на въздуховоди
След всмукването на замърсения
въздух, той трябва да бъде отведен
до пречиствателната система (ако
има такава) и до крайната му дестинация извън помещението или
сградата. Това изисква система от
въздуховоди, проектирани да осъществяват преноса ефективно, безопасно и надеждно. Конфигурирането
и оразмеряването на въздуховодите
трябва да позволява замърсителите
да бъдат отвеждани към следващите елементи на системата с достатъчна скорост, така че да се елиминира застояването им. Въздуховодът и монтажните елементи е
добре да са изработени от достатъчно здрав материал, който да издържа на високи разлики в налягането, на собствената тежест на
съоръжението, както и на тежестта на евентуални задържани замърсители. Обикновено проектирането
се извършва, като се изчислява теглото на въздуховода, пълен наполовина с най-плътната субстанция, която се транспортира по системата.
Дизайнът трябва да осигурява защи-
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та срещу механична ерозия от преминаващите частици и корозия, причинена от химическите агенти. В
зависимост от приложението се
налагат различни материали като
въглеродни стомани, неръждаеми
стомани, пластмаси (например PVC),
полиетилен и композитни материали като подсилена с фибростъкло
пластмаса (FRP).
Почти винаги проектирането на
промишлени вентилационни системи изисква и осигуряване на защита
от пожар и експлозия. Ето защо във
въздуховодите може да се наложи
монтаж на спринклерни или други
противопожарни системи. Повечето стандартни неметални въздуховодни системи имат изолационни и
диелектрични свойства, които могат да произвеждат големи статични електрически заряди. За да се предотврати искрене, може да се добави метална лента за заземяване от
вътрешната страна на тръбата.
При въздуховоди, изработени от
FRP, често се добавят въглеродни
влакна към композитната матрица,
за да стане тръбопроводът електропроводим и да може да бъде заземен.

Вентилатори и
пречиствателни агрегати
Вентилаторите са сърцевината
на всяка вентилационна система.
Промишлената им експлоатация
изисква избор на подходящия тип,
конфигурация, размер и вид на перките. В зависимост от особеностите
на работната среда вентилаторите
се проектират с искроустойчива
конструкция и корпус или други специални опции (взривоустойчивост,
химическа устойчивост и пр.). Материалът за изработка отново трябва да е съобразен със спецификите
на преминаващия въздух, както при
въздуховодите. При проектиране на
вентилационната система се избира оптимална конфигурация от смукателни и изпускателни вентилатори, снабдени със съответните спо-

магателни елементи. Задвижването
на вентилаторите се изпълнява спрямо изискванията за енергийна ефективност и конкретните особености
на приложението. Използват се задвижвания с променлива скорост и
контролни системи за максимална
производителност и по-ниски експлоатационни разходи. Устройствата
за гасене на вибрациите са силно
препоръчителни, тъй като значително увеличават жизнения цикъл на
вентилаторите.
Засмукваният от смукателните
вентилатори въздух се транспортира през въздуховодите до пречиствателните системи. Съществуват различни типове решения за пречистване на въздуха в промишлени вентилационни инсталации, като най-разпространени са текстилните филтри,
електростатичните филтри, колонните скрубери, инсинераторите и
циклонните системи. Сравнително
нова технология за премахване на
летливи органични съединения и миризми са биофилтрите. Те използват
каталитичните и микробиологични
свойства на обикновената почва за
окисляване и разграждане на органични и неорганични замърсители.

Анализ на разходите и
план за експлоатация и
поддръжка
Важна стъпка от процеса по проектиране на промишлени вентилационни системи е анализът на разходите за целия жизнен цикъл. Цената на
един вентилатор е сравнително ниска в сравнение със стойността на
годишната извършена работа или на
крайния продукт или услуга, предоставяна от дадено съоръжение. Ето
защо всички компоненти от системата трябва да бъдат подбрани
така, че да отговорят точно на нуждите на даден процес, като използват възможно най-малко енергия и
осигуряват най-висока степен на
надеждност. При инвестиране в зелени технологии добър вариант е
договаряне на отстъпки за енергийна ефективност с местните комунални дружества.
За оптимална производителност
на инсталацията е необходимо да
бъдат анализирани и минимизирани
всички системни ефекти, които намаляват производителността на
вентилаторите. За да се избегнат
непланирани прекъсвания и да се увеличат животът и надеждността им,
е препоръчително да се състави и
документира предварителен план за
експлоатация и поддръжка.
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Индустриални вентилатори
за пневматичен транспорт
Немската фирма Elektror airsystems GmbH отваря нова производствена база
Фирма Elektror airsystems GmbH,
производител на индустриални вентилатори за високо, средно и ниско налягане, наскоро откри в град Вакхойзел
край Щутгарт, провинция Баден-Вюртембер завод за индустриални вентилатори и въздуходувки. Към новопостроената база има специализирано производствено звено за пластмасови изделия. Фирма Elektror airsystems GmbH
инвестира близо 10 милиона евро собствен капиталов ресурс за строителни
работи, машини и оборудване.
Производството на промишлени
вентилатори и въздуходувки обхваща
по-специално вентилаторите за директен и индиректен пневмотранспорт, осигуряващи преноса предимно
на пластмасови гранули с различни характеристики и размери. ЛД ООД съвместно с партньора си фирма Elektror
предлага инженерингови решения на
своите клиенти от машиностроителния бранш, както и на производите-
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лите на пластмасови изделия. С помощта на иновативните технологии
предлага решения за производствените процеси на гранули и висококачествени пластмасови крайни продукти.

Новата производствена база е изградена с потенциал за бъдещо развитие на площ около 3600 квадратни
метра и е проектирана така, че да се
разширява поетапно в 4 последовател-
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ни фази. Това означава, че новото съоръжение реално има възможност в
бъдеще четирикратно да увеличи размерите си. С настоящите производствени мощности фирма Elektror ще
успее да увеличи обема на производителността си с над 30 на сто и да реализира готовата продукция на пазара през следващите няколко години.
Проектът за производство и автоматизация на процесите е разработен
съвместно с института Фраунхофер
в съответствие с изискванията за оптимизиране на конструкцията, логистичните маршрути, производството, работните места на служителите и енергийна ефективност.

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

57

ВиК

Спирателна
и регулираща
арматура
С

пирателната и регулираща арматура има за задача да осигури надеждна и безпроблемна работа на тръбопроводната система и да подпомага дейностите по нейното обслужване и ремонт. В нея се включват различни видове устройства за
контрол, управление и регулиране на
процесите и параметрите на водния
поток. С оглед на функциите, които
изпълнява, арматурата трябва да
отговаря на редица изисквания, сред
които осигуряване на добра херметичност на тръбопровода в съответствие с външните и вътрешните натоварвания, необходимите хидравлични, кавитационни и противокорозионни свойства, висока степен
на надеждност и т. н. В зависимост
от вида и предназначението на арматурата могат да се използват
различни видове вентили, шибри,
кранове, клапани, регулатори и др.

Вентили
Съвременните модели спирателни
вентили се отличават с проста конструкция и осигуряват надеждна херметичност. Намират приложение в
различни участъци от водопроводната система. Подразделят се основно на прави и ъглови. Вентилите,
предназначени за малки налягания и
малки условни диаметри, могат да
бъдат с муфи. При по-големи диаметри те са предимно с фланци.
Широко приложение намират и
възвратните вентили, използвани
като спирателно-предпазна арматура във водопроводните системи.
Производителите предлагат различни конструкции възвратни вентили – мембранни, пружинни и други. Мембранните вентили обикновено се използват за защита на помпени и водоснабдителни системи,
от хидравлични удари, възникващи
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вследствие честите резки спирания
и стартирания, които се явяват и
основен фактор за повреди на помпи и тръбопроводи. Създаваното високо налягане се поема и абсорбира
от вътрешната гумена мембрана,
гарантирайки правилно и гладко функциониране на системата. Пружинният тип възвратни вентили се използват за предотвратяване обратното движение на водата. По
този начин предпазват мрежата и
помпата от високо налягане, причинено от изключването на помпа или
друг фактор. Задействането на
вентила е при наличие на високо
налягане, което избутва уплътнителния диск нагоре. При липса на
поток, вентилът се затваря, с което предотвратява обратен поток
на водата и намалява хидравличния
удар върху помпата. Поради високата си издръжливост този тип вентили се препоръчват за мрежи, работещи под високо налягане.

Шибрите
са сред най-използваните видове спирателна арматура. Широкото им
приложение в практиката се дължи

на малкото им хидравлично съпротивление, малките габаритни размери, възможността за дистанционно
управление, не строго определената
посока на преминаване на флуида. Те
могат да се използват като спирателна арматура за хоризонтален
монтаж, а при подходящи направляващи - и за вертикален монтаж. В
зависимост от конструктивните си
особености, шибрите могат да
бъдат разделени на клиновидни и
паралелни. Като предимство на паралелните шибри пред клиновидните
специалистите посочват по-лесната
обработка на уплътняващите пръстени, а така също по-малките усилия за отваряне на шибъра след дълъг
период, през който той е бил в затворено положение. Като техен недостатък се посочва сравнително
бързото износване на уплътнителните им повърхнини, тъй като при
отваряне и затваряне те се трият
една в друга и с течение на времето
това води до образуването на неплътности.
Друга класификация на шибрите
може да се направи в зависимост от
разположението на ходовия възел -
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ВиК
те спирателни кранове с гумиран и
метален клин и тротоарните спирателни кранове. Към универсалния тип
се отнасят шибърните вентили с
пръстеновиден клин. В зависимост
от варианта на изпълнение на управляващия орган те могат да работят
в качеството на спирателно устройство, обратен клапан, дроселиращо
устройство, регулатор на налягане,
регулатор на ниво. Препоръчват се
при създаването на средства за защита на помпени станции и водопроводи от хидравлични удари.
във или извън корпуса. Спрямо този
критерий те се разделят на шибри с
неизваждаем или изваждаем шпиндел.
При шибрите с неизваждаем шпиндел ходовият възел е потопен в корпуса и е подложен на действието на
корозия и абразивни частици. При
шибрите с изваждаем шпиндел ходовият възел е извън корпуса и няма
съприкосновение с работната среда.
По форма шибрите могат да бъдат
плоски, овални и кръгли. Съществуват
и други класификации, според които са:
за ниско, средно и високо налягане; с
ръчно, електрическо или хидравлично
задвижване. Използването на шибри с
ръчно задвижване е подходящо, когато
не е необходимо често затваряне на
тръбопровода. Електрическо задвижване се използва и при автоматизация
на работата на шибрите. В случаите
на възможно прекъсване на електрозахранването на водопроводните съоръжения автоматичното изключване на
шибрите се осъществява посредством хидравлични задвижвания.
При използването на шибри с големи диаметри е необходимо предвиждането на байпасни линии, на
които се монтират шибри с малки
диаметри, служещи за изравняване
на налягането преди и след спирателния орган. Това води до улеснено
отваряне на шибъра.

Кранове
Крановете се делят на две основни групи – вентилни и шибърни. Те
могат да бъдат разделени още и на
еднопътни – при тях струята не
променя направлението си, и многопътни кранове (най-често трипътни), при които струята променя
направлението си под ъгъл 90°. Този
тип кранове са подходящи за системи, през които преминава студена и
топла вода, тъй като тяхна основна
характеристика е много бързото
отваряне и затваряне.
Широко разпространени във водоснабдителните системи са шибърни-
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Бътерфлай вентили
Бътерфлай вентилите се наричат
още и бътерфлай клапи. Тяхната основна функция е ролята на спирателна арматура, която функционира на
принципа отворено/затворено. Освен
това обаче могат да се използват и
като регулатори на налягането на
флуида. Сред водещите им предимства специалистите посочват: малка строителна дължина, ниско тегло,
малки разходи за монтаж и поддръжка,
висока херметичност и т. н.
Този тип арматура е препоръчван
пред седловите и сферичните вентили за приложения, изискващи монтаж
върху тръбопроводи с голям диаметър. В много случаи използването
на бътерфлай клапи се оказва по-подходящо и от монтажа на кранове.
Добрите спирателни характеристики на бътерфлай вентилите, надеждната им експлоатация и лесно обслужване са сред водещите фактори за широката им приложна област.
Друго преимущество е дизайнът на
корпуса, чиято специфична форма
пести монтажно пространство в
приложения, изискващи система с помалки общи габарити.
Бътерфлай вентилите се различават по вида на корпуса, материала
за изработване на изделието и използваното уплътнение, както и по
технологията на присъединяване към
тръбопровода. Тези специфики се
определят от изискванията на конкретното приложение. Най-масово се
използват вентили с фланцев, монофланцев и пръстеновиден корпус,
изработени от стомана, сферографитен или обикновен чугун.
При бътерфлай вентилите за затваряне се използва клапа с формата
на диск, която е разположена в перпендикулярно положение спрямо оста
на отвора. Обикновено затварящото
устройство се изработва от неръждаема стомана или сплави от цветни метали. При завъртане на 90о на

диска, разположен центрично или
ексцентрично в корпуса, вентилът
се отваря или затваря.
Масово използваните бътерфлай
вентили са с една затваряща клапа,
но се проектират и модели с две
клапи, които са вградени в общ корпус и се задвижват от общ механизъм, най-често вал. При конструкции с два диска се постига ефектът
на трипътен вентил, тъй като дисковете се задвижват в различни
посоки и единият отваря, а другият
затваря вентила. Едновременното
им завъртане изисква стабилна
връзка между клапата и вала, а за подобра херметичност се използват
уплътнителни пръстени между затварящото устройство и корпуса на
вентила. Материалът, използван за
изработване на уплътненията, може
да е каучук или друг гъвкав материал, метал или тефлон в зависимост
от условията на работа.
Препоръчително е този тип спирателна арматура да се монтира в
хоризонтално отворено положение,
за да се осигури надеждна и безпроблемна експлоатация. Друго основно
изискване е вътрешният диаметър
на присъединителния фланец да съответства на диаметъра на затварящия диск.

Въздушници
При експлоатацията на тръбопроводите обикновено се натрупва
въздух във високите участъци. Предпоставка за наличието му в системата са и плановите или аварийни
изпразвания на водопровода. Необходимостта от неговото отвеждане
е както поради нарушаването на
налягането на водата при наличието му в системата и възможността това да доведе до образуването
на големи мехурчета, така и поради
неговите химични свойства. Съдържащият се във въздуха кислород се
явява основен окислител за водопроводните тръби. Във влажна среда и
при постоянен контакт на метала с
вода, под въздействието на въздуха
разрушаването на тръбата протича много по-бързо.
За отделяне на натрупания въздух
от водопроводната система и за
предотвратяване образуването на
въздушни възглавници се използват
въздушници. Обикновено те се инсталират на високите точки на системата, преходни места и особено
преди и след значителни наклони,
след изхода на тръба от подземна
помпа и други места.
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машини

Инструменти за
високоскоростна (HSM)
и високопрецизна (HPM)
обработка
Списанието на българската индустрия Инженеринг ревю представя втора част на материала, посветен на инструментите за високоскоростна (HSM) и високопрецизна (HPM) обработка. В него някои от водещите доставчици на пазара обобщават технологичните тенденции в областта и разказват за водещите си продукти.

Сред новостите на Walter
са твърдосплавната фреза
Walter Prototyp Protostar Flash
в Conefit вариант и PCD фрезата
F4050
Твърдосплавната фреза за копирна високоскоростна и високопроизводителна обработка Walter
Prototyp Protostar Flash вече се предлага на пазара и
във версия, базирана на патентованата технология
Conefit. Високопроизводителният инструмент е
предназначен за грубо обработване с висока рентабилност при малки дълбочини на рязане и високи
стойности на подаване. Решението се отличава със
специална геометрия на челото на фрезата, която
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позволява значително по-високо подаване на зъб (fz),
което отчетливо увеличава обема на отнетия ма-
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териал. Инструментът е подходящ и за обработване на въглеродни и легирани стомани с твърдост до
55 HRC. Като допълнително приложение може да се
използва и при неръждаема стомана и чугун. Висококачественото покритие от титан-алуминиев нитрид (TiAlN) удължава многократно живота на инструмента.
Сред основните предимства на модулната
твърдосплавна система за фрезоване с патентована конусна самоцентрираща резба Conefit е високата
й гъвкавост. Системата позволява използването на
голям набор от високопроизводителни твърдосплавни сменяеми глави за обработване на материали от
ISO групи P, M, K, N, включително геометрии за обработване на графит. Предназначена е за груба и финишна обработка на всякакви контури и обработване на извънредно голямо разнообразие от различни
форми. Стоманените и твърдосплавни опашки се
предлагат в различен дизайн и дължини.
Друго решение, подходящо за високоскоростна и
високопрецизна обработка сред новостите в портфолиото на Walter Tools, e високоскоростната PCD
(Polycrystalline diamond) фреза F4050 за челна/челноцилиндрична обработка със сменяеми касети. С новия касетъчен тип фреза Walter въвежда нова концепция за високоскоростно фрезоване на цветни метали. Решението разполага с прецизна система за регулиране на биенето на касетите чрез винтове, благодарение на което се постига добро балансиране и
високи скорости на рязане. Твърдосплавните дефлектори, интегрирани в касетата, предпазват от
стружките и осигуряват дълъг живот на касетите.
Телата от анодиран алуминий значително намаляват
инерционните моменти, като се предлагат с диаметри от 80 до 200 мм. Касетите са два типа - с ъгъл
к=90° и дълбочина на рязане до 4 mm и с ъгъл к=75° и
режеща дълбочина до 1,1 мм. Различните касети
позволяват фрезата гъвкаво да се конфигурира спрямо задачата.
Благодарение на големия брой зъби PCD фрезата
F4050 работи с много високи подавателни скорости
при обработване на цветни метали. Оптималното
биене, високото качество на повърхнината и дългият
експлоатационен живот правят този инструмент
предпочитано решение в автомобилната индустрия и
общото машиностроене.
Фрезата със сменяеми PCD касети позволява висока
надеждност при челна и челно-цилиндрична обработка,
както и при груба и финишна обработка на цветни
метали с лесна и прецизна микрометрична аксиална
настройка на касетите. Благодарение на високата скорост на рязане се постигат кратки времена на обработка. Възможността за презаточване на касетите
спомага за значително намаляване на разходите за експлоатация.
Георги Димов,
инженер-продажби,
В и Д Интернационал
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Актуалните решения на Гюринг
осигуряват високоскоростна и
високопроизводителна механична
обработка
Дългият експлоатационен цикъл, високотехнологичното изпълнение и оптималната износоустойчивост
са сред основните критерии за избор на ротационни
металообработващи инструменти. Aктуалните технологични новости при инструментите за високоскоростна (HSM) и високопрецизна (HPM) механична обработка от фирма Гюринг имат широка приложна област
и се характеризират с отлична надеждност и производителност. Сред най-новите решения в портфолиото
ни е твърдосплавната фреза модел RF 10 DIVER. Тя позволява високопроизводителна и високоскоростна механична обработка на всички видове материали, като
разполага с възможности за пробиване, вкопаване, направа на канали и контурно рязане.

Фрезата е подходяща както за груба, така и за чистова обработка. Иновативно конкурентно предимство
на RF 10 DIVER е покритието от ново поколение
SIGNUM, отличаващо се с изключителна твърдост и
износоустойчивост, което значително удължава експлоатационния цикъл на инструмента. Допълнително
преимущество на фрезата е оптимизираната геометрия, която гарантира по-добро отвеждане на стружките. Инструментът позволява фрезоване на трудно обработваеми материали като твърди сплави с високо
качество на повърхнините.
Отличната стабилност при обработка и отчетливото намаляване на вибрациите при указаните режими
на работа се постигат посредством различни ъгли на
спиралата (36°/38°). Новата твърдосплавна фреза RF
10 DIVER осигурява от 50% до 100% по-високи скорости на рязане в стомана и до 50% по-дълъг живот на
инструмента, което я прави предпочитано решение за
надеждна и производителна високоскоростна и високопрецизна механична обработка.
За обработващи приложения с високи изисквания по
отношение на скоростта и точността е предназначен и новият модел хидравличен компенсаторен резбонарезен патронник GUHROSync от Гюринг. Той е проектиран по най-актуалните технологии в областта, като
позволява изключително бързо и точно позициониране
на резбовия инструмент. Патронникът притежава
стабилно хидравлично захващане и разполага с възмож-
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ности за компенсиране на грешки в синхронизацията.
GUHROSync осигурява надежден резбонарезен процес и
за най-критичните и прецизни задачи. Патронникът
значително подобрява качеството на резбата в сравнение с аналогични решения на пазара и удължава живота на инструмента благодарение на високотехнологичното си изпълнение. Оптималната комбинация от издръжлива метална пружина и полимерни елементи редуцират значително въздействието на аксиалните и
радиалните сили.
Милена Маринова,
управител на Гюринг България

Високоефективните инструментални
решения на Kyocera повишават
производителността
Високата ефективност на инструментите за машинна обработка и усъвършенстваните инструментални решения на Kyocera Cutting Tool Group са съществен
фактор за оптимизиране производителността на оборудването. Kyocera започва производството на машинни инструменти преди повече от 40 години, като днес
е един от водещите производители на сменяема инструментална екипировка за фрезоване, пробиване, прорязване на канали и струговане. Широката гама продукти на фирмата е предназначена за редица индустриални сектори, сред които автомобилостроене, производство на медицинско оборудване, петролна и космическа индустрия.
Портфлиото на Kyocera е базирано на пет основни
принципа за подобряване ефективността на високоскоростните и високопрецизни обработващи операции:
по-дълъг експлоатационен живот на инструмента; подобър контрол на стружкоотделянето; по-висока производителност на инструмента; намаляване на обработващата сила и възможности за мултифункционално приложение. Сред иновативните решения, покрива-
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щи всички тези изисквания, са серията инструменти
за обработка на стомана CA5, новият модел стружкотрошач PP/PQ/PG, фрезоващият инструмент MFH,
позволяващ високи скорости на подаване, сериите металокерамични инструменти от новите хибридни материали TN620 и PV720, режещият инструмент за
чугун MFK и др. Последните две решения вече са достъпни на пазара в Япония, а в Европа предстои да бъдат
лансирани през януари или февруари следващата година.
Серията инструменти за обработка на стомана
CA5 сега е с ново CVD покритие с ултрафина гладка и
равна повърхност, което позволява по-дълъг жизнен
цикъл на инструмента и по-стабилна обработка с до
40% по-висока адхезионна способност и намалена обработваща сила. Инструментите от серията са проектирани така, че да се избегне внезапното счупване,
причинено от заваряването на материала към режещия ръб.
Режещият инструмент MFH, позволяващ високи скорости на подаване, осигурява оптимален контрол на
стружкоотделянето и висока вибрационна устойчивост и в най-предизвикателните обработващи операции. Той е отлично решение за редица приложения, като
сега е достъпен в три нови геометрии и с нови карбидни вложки. Решението се превърна и във водещ избор
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за високоскоростно фрезоване, като предимствата му
включват по-дълъг жизнен цикъл, по-висока ефективност
и подобрена повърхностна обработка.
инж. Георги Горанов,
управител на Джи Ойл Експерт

Искар се фокусира върху решенията за
интелигентна обработка
Приемайки новото мото "Обработвай интелигентно" и прилагайки най-модерните машинни стратегии,
Искар предлага гама инструменти за интелигентна
обработка (IQ-инструменти), позволяващи постигане на
ниво на производство, немислимо досега. Освен с редица други предимства, новите инструменти се отличават с фокус върху закрепващите механизми, които осигуряват по-стабилни машинни процеси. Тенденциите
към високоскоростна обработка и стругово-фрезови
CNC операции представят редица предизвикателства
пред Искар. Компанията отговаря на тези изисквания
на пазара с нови и усъвършенствани инструменти и
режещи геометрии, които съкращават времето за обработка и увеличават производителността.
Наясно сме с изискванията на проблемните операции и с трудностите, предизвикани от всеки нов материал, от технически промени и от натиска от страна на клиентите за намаляване на цените. Тъй като
производителите изискват увеличаване на помощта
от техните доставчици, се стремим да работим винаги близо до тях. Компанията непрекъснато развива
нови технологии, които не само посрещат спешни нужди, но също така увеличават стойността на инвестициите в модерни машини с увеличаване и оптимизиране на използваното оборудване. Новите HIGH-Q-LINE инструменти на Искар са създадени да извлекат оптималния потенциал на съвременната генерация машинни центри - по-високи скорости и подавания, а с това и
по-висока производителност.
Проектирана да отговоря на изискванията на глобалния пазар, новата линия инструменти затвърждава
позициите на Искар като предпочитан доставчик по
цял свят. Компанията планира да насърчава техническото обучение в автоматизираните и прогресивни металообработващи технологии във всички сектори на
металообработването под мотото "Обработвай интелигентно". Новата фирмена продуктова линия е плод
на най-големите иновации в металообработването.
Сред най-иновативните продукти, отличаващи HIGHQ-линията, са: DOVE-IQ-TURN – иновативно гнездо "лястовича опашка" в комбинация с оригинален закрепващ
механизъм, който осигурява екстремно сигурно и здраво закрепване на пластината; DOVE-IQ-GRIP – нова линия от инструменти с уникален фронтален закрепващ
механизъм и неограничен стружкопоток, което е идеално за тежки, дълбоки канални операции и DO-GRIP IQ –
двустранни пластини, които дават възможност за
дълбоки канали и отрязване на големи диаметри. Новата линия инструменти на Искар се допълва от серия-
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та PENTA-IQ-GRIP, която дава възможност за по-дълбоки и точни канали и отрезни операции на пластините
с пентагонална форма; HELI-IQ-MILL 390 – група от
ефикасни фрезови пластини с режеща геометрия, която намалява силите на рязане и консумирана мощност,
и серията DOVE-IQ-MILL, идеална за широка гама челнофрезови операции, включително груби и фини, за широк
спектър от материали. Водещите нови инструменти
на Искар ще помогнат на производителя да се адаптира към високоскоростна обработка, минимално количество смазваща течност и други модерни машинни
стратегии.
Цветан Апостолов,
управител на Искар България
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Инструментите за високопрецизно и високоскоростно
рязане в каталога на Meusburger следват найактуалните тенденции
Мойсбургер не е производител на металообработващите инструменти, които предлага, но ги използва активно в собственото си производство. Като водещ производител на стандартни елементи, ние преработваме 32 хиляди тона стомана годишно. Благодарение на петдесетгодишния ни опит в областта, можем да предложим на нашите клиенти компетентни решения.
Инструментите, които предлагаме, са произведени в Германия специално за Мойсбургер, и са продукт на един от
най-големите производители в областта. За разлика
от много доставчици на инструменти за металообработка, ние не
само ги предлагаме, но и на практика работим с тези инструменти, като предоставяме
на нашите клиенти ноу-хау, съобразено с нуждите на инструменталното
производство. Във фабриката ни към момента работят около 170 CNC
машини, а в каталога ни фигурират реални и изпробвани решения, а не
теоретични каталожни стойности.
Инструментите за високопрецизно и високоскоростно рязане, които
предлагаме, следват най-актуалните тенденции. Тези стратегии позволяват голямо стружкоотделяне при намалено износване на инструмента.
Повечето по-нови машини осигуряват възможност за работа в такъв режим. Заинтересованите потребители могат по всяко време да получат
от нас информация за режимите на работа за всички видове стомани,
които предлага Мойсбургер.
Каталогът ни включва закалени стомани с различна твърдост (от 52
до 60 HRC), като за тях предлагаме и специализирани металообработващи
инструменти. Гамата е създадена специално за нуждите на инструменталното производство. Насочваме се към решения за обработка на закалени материали и пробиване на дълбоки отвори (най-често за охлаждане
при шприцформите с дължини до 40 x d). Актуални оферти за такива приложения в портфолиото ни са фрезовите метчици без вътрешно охлаждане за нарязване на резби с интерполация в материал с твърдост до 63
HRC.
Благодарение на най-големия склад за нормализирани елементи в света,
Мойсбургер успява да поддържа до 98% от над 70 хиляди каталожни артикула винаги на склад. От 2015 година планираме да се концентрираме специално върху срока на доставките на предлаганите от нас металообработващи инструменти, като ги доставяме в рамките на 24 часа.
Коста Стефанов, мениджър продажби, Мойсбургер

SECO предлага широка гама HFM и HPM инструменти в
стандартно и специално изпълнение
Сред актуалните новости при инструментите за високи подавания при
механична обработкa e технологията HFM (High Feed Machining). Основни
предимства на решенията за обработка с високи подавания от SECO са
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възможностите за по-голям обем снет материал за единица време и увеличената производителност. Фрезоването с високо подаване има дълъг и предвидим срок на
използване на инструмента благодарение на силите на
рязане, които са насочени към шпиндела на машината.
Това води до увеличаване на стабилността на процеса
и практически изключва вибрациите. Специалната форма и геометрията на режещата част позволяват използването й за широк диапазон от обработваеми материали. Времето за обработка може да бъде намалено с 60%.
Обработката на "джобове" чрез фрезоване с високо подаване е най-ефективният метод за чернова обработка
при нестабилни условия на работа, където може да се
снеме голямо количество материал за кратко време.
Друга съвременна тенденция в металообработката
е технологията HPM – високопроизводителна обработка (High Performance Machining). На базата й се разработва пълен спектър от твърдосплавни фрези с покритие за максимална производителност, специално проектирани за постигане на високи показатели относно
количеството снет материал при обработката на
различни материали. В стратегията HPM е заложено
показателят снет материал при обичайни скорости на
рязане и подаване да се съчетае с големи дълбочини на
рязане (ae и ap). В резултат на това се постига висока
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производителност (снетият слой метал е с 400% повече от обичайното при фрезоване) при минимални
загуби за производството.
Диапазонът HPM включва инструменти за стомана
с ниска, средна и висока твърдост, неръждаеми стомани, супер сплави и титан. Освен стандартните HPM
инструменти, SECO може да изпълни и специални. Компанията предлага най-широката на пазара гама фрези
за фрезоване с високо подаване в диапазон от 1 до 208
mm. Акценти в каталога на фирмата са твърдосплавните фрези за високо подаване Jabro с диаметри от
∅1 до ∅16 mm; диапазон твърдосплавни фрези от ∅2
до ∅25 mm; фрезите със сменяеми пластини от ∅16
до ∅208 mm - опашкови, дорникови и дорникови с касети; както и режещите коронки за фрезоване с високо
подаване Minimaster в диапазон от ∅8 до ∅16 mm. Те
се предлагат и в комбинация със системата Combimaste,
която включва различен тип и дължина опашки. Означенията на цялата продукция HPM твърдосплавни фрези
започват с буквите JHP.
Допълнителна информация за продуктите HPM и HFM
може да намерите в каталога на SECO – Machining
Navigator, или да се свържете с НБИ Консорциум ООД,
Габрово – официален дистрибутор на SECO-TOOLS AG
Швеция.
Христо Халачев, мениджър високи технологии
в НБИ Консорциум

Новите пластини за високоскоростна
обработка на алуминий от ZCC-CT се
приемат с голям интерес на пазара
Високата скорост на въртене безспорно се явява
важен фактор в технологията HSM, но трябва да се
вземе предвид и съотношението между скоростта на
рязане и диаметъра на въртене. Последните разработки за високоскоростни приложения (до 40 000 об./мин)
с използване на хидродинамични опори значително по-
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цяло от CBN. С голям интерес на пазара се приемат и
новите стружкочупения на пластините за обработка
на алуминий.
Добри технически и икономически показатели притежават металокерамичните инструменти (кермет)
с износоустойчиво покритие, които съчетават високата твърдост на керамичната основа и острата режеща повърхност. Финишната високоскоростна обработка позволява получаването на повърхност с грапавост 0,40...0,20 Ra и точност 5…7-и клас, а това от
своя страна позволява да се изключат шлайф операциите в производствата, свързани с химически чисти материали (електровакуумно производство).
инж. Бисер Кънчев, фирма Отрикс

вишават производителността на оборудването в области като точната механика и приборостроенето.
В теорията на HSP се разглеждат два фундаментални фактора, с които са свързани всички останали
процеси: eнергията и условията при отделяне на частиците от метала и адхезията в зоната на образуването на стружката. Тези фактори се наблюдават найотчетливо при конструкционните стомани при скорости на рязане, по-големи от 700 – 1000 м/мин (диаметър 100 мм, обороти 2000 – 3000 об./мин). Тези
режими на рязане се препоръчват от производителите на инструменти, като препоръките се отнасят
не само за скоростите, но и за подаването, дълбочината на рязане и използването на смазочно-охлаждащи течности. Рекомендациите се изработват на
базата на статистически изследвания на износоустойчивостта на инструментите, работещи при определени условия. Износването на инструментите трябва да се обоснове и от икономическа гледна точка
(стойността на инструмента, разходите по обслужване и т.н.). Затова високите скорости на рязане имат
ограничена област на използване – обработка на алуминий и алуминиеви сплави, а също така и при финишни операции. Икономически оправдана е финишната обработка на високи скорости, която е свързана с малки
прибавки. При скорости на рязане над 1000 м/мин
процесът на отделяне на стружката и образуването
на стружка се съпровождат с качествени изменения
на повърхността. Преразпределя се температурата
в мястото на контакта на детайла с режещия ръб на
инструмента, като се увеличава температурата на
стружката. Високата скорост на движението на
стружката спрямо инструмента измества температурата към основното тяло на инструмента, подобрявайки топлоотделянето. Наклепът на режещата
повърхност в условията на високоскоростна обработка приема устойчива форма при обработка с твърдосплавни инструменти и отсъства при използване на
PKD (кубична β-модификация на боров нитрид) и диамантени инструменти - PCD. ZCC-CT е единствената
компания, която предлага изработка на пластини из-
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Инструментите Garant TPC /HPC и MTC
гарантират до 15% снижаване на
разходите
Нововъведенията при металообработващите машини дават възможност за прилагане на все по-производителни методи за обработка. До 2002 г. високоскоростното рязане (HSC) служеше като еталон за напреднала технология. За технологичните процеси бяха характерни скорост на постъпателното движение до 50
m/s, скорост на рязане до 1000 m/min, минимално натоварване при процеса на рязане, високо качество на
обработената повърхност, висока скорост на върте-
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не на шпиндела и голям обем на снетите стружки. С
въвеждането на високопроизводителното рязане (HPC)
инструментите бяха променени конструктивно така,
че да работят с по-малко вибрации, което от своя
страна позволява да се повиши скоростта на рязане.
Тези инструменти работят с по-голяма аксиална дълбочина "ap" и радиално натоварване "ae" и се отличават
с по-ниски скорости на рязане в сравнение с инструментите за високоскоростното рязане (HSC). За модерните металообработващи машини с малка производителност на шпиндела след 2008 г. бяха въведени инструменти за многофункционално рязане (Multi Task Cutting
(MTC)), които дори и при критични условия обезпечават голям обем на снетите стружки при минимално
натоварване при процеса на рязане - скоростта им на
рязане е по-малка от тази на инструментите за високоскоростното рязане (HSC).
При използване на инструменти Garant TPC /HPC и
MTC, които фирма Солтех предлага на българския пазар, е възможно снижаване на разходите за единица продукция до 15%. Тези инструменти имат следните предимства: максимална динамика, най-висока надеждност
на технологичния процес, намаляване на производствените разходи. Посредством използване на инструментите GARANT TPC /HPC и MTC, работният процес може
да бъде ускорен, а разходите – драстично снижени.
Предпоставки за успешното използване на инструменти за трохоидално фрезоване (TPC) са наличието на

модерна CAM система и/или на модерно управление на
машината, динамичен обработващ център, както и наличието на инструменти, произведени от Garant, които
са специално разработени за трохоидално фрезоване.
Динамичната стратегия за трохоидално фрезоване
описва оптимизирано управление на ходовете на машината чрез интелигентната интерполация в различните зони на фрезоване. Когато се работи с една и
съща скорост на подаване, се снема стружка при максимална дълбочина на врязване. Оптималният процес
на снемане на стружката се определя в зависимост от
обработвания материал, максималния ъгъл на врязване
и съответната дебелина в сечението на стружката.
Ъгълът на врязване бива ограничаван от вида на материала. Скоростта на подаване се изчислява и регулира
непрекъснато от CAM системата. Дебелината в сечението на стружката е постоянна. Снетите стружки
са с едно и също сечение.
CAM системата дава възможност да се постигне
максимална ефективност на инструментите за трохоидално фрезоване, произведени от Garant, при динамична скорост на подаване (ефективно подаване) и променлива ширина на контакта. Еднаквото сечение в средата на стружката дава големи преимущества в сравнение с другите методи.
СолТех ЕООД

Твърдосплавните фрези от Inovatools
позволяват високоскоростна обработка
на инструментални стомани,
неръждаеми стомани и титан
Сред новостите в областта на монолитните
твърдосплавни инструменти от немския производител
Inovatools е твърдосплавната фреза серия 1.389... с четири режещи ръба. Фрезата позволява високопроизводителна и високоскоростна механична обработка на
неръждаеми стомани и титан. Сред отличителните
характеристики на инструмента е антивибрационната геометрия на спиралата 35/38°. Новото революци-

72

декември 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2014

73

машини
онно покритие
VAROCON осигурява изключителна
износоустойчивост, а минималните фасети (0,20,3 мм) на върха на
режещия ръб позволяват безпроблемна работа на
фрезата както
при стандартните фрезови операции, така и при
контурно рязане.
Друго актуално
решение в портфолиото на Inovatools е твърдосплавната фреза серия 1.391... с три режещи ръба, специално разработена за обработка на неръждаеми стомани и сплави INOX – VA. Инструментът разполага с
иновативна антивибрационна технология с три независими спирали 43/45/47°. Тази уникална геометрия гарантира безпроблемна работа при тежки режими на
фрезоване (ар = 1D). Постигат се изключителни скорости на рязане, изключително гладка повърхнина и много
добър контрол при отвеждане на стружката. Двете
фрези са предназначени за обработка на INOX и INOX VA от сериите 1.4301-4541; 1.4401, 1.4571, 1.4583,
1.4362, 1.4462, както и за специално легирани топлоустойчиви сплави 2.4602, 2.4610, 2.4631 и сплави на
титана 3.7164, 3.7175, 3.7184.
Сред технологичните новости са и монолитните
твърдосплавни фрези от серията PRIME LINE за високоскоростно фрезоване (HSC) при обработка на закалени инструментални стомани.
Серия 558... обхваща широко разнообразие от диаметри от 0,3 до 6 мм, като моделите се отличават с
максимално биене на инструмента 5 микрона и толеранс на опашката h 5.
Фрезите са с полирани канали и с нанопокритие от
последно поколение NACO, което осигурява висока износоустойчивост. Серия 558 е подходяща за обработка на закалени стомани до 65HRC.
За високоскоростни приложения Inovatools предлага
и сериите фрези за HSC контурно рязане Stirntorus - серия
332... и 333... с толеранс на опашката h 5. Отличителна характеристика на моделите е високотехнологичното покритие ALTIN. Интересното при тази фреза е
много късата работна част с обратен конус от 5 градуса на страна. Геометрията на фрезата се отличава
с челен радиус на всеки режещ ръб и дефиниран страничен радиус ERtheor, който спомага за много по-лесно програмиране при сложни контурни повърхнини на обработка.
инж. Цветомир Мезинов,
управител на фирма ТОМЕ

74

декември 2014

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2014

75

платена публикация

Висококачествени и ефективни
електроерозийни машини от MAKINO
Създаденият през 1937 г. и непрекъснато разрастващ се японски концерн MAKINO е производител на
различни класове електроерозийни машини. MAKINO
е утвърдена марка в цял свят, както и гаранция за
високо качество и ефективност на работа.
В началото на
месец септември
2014 г. в MAKINO,
Братислава - център за Югоизточна Европа, беше
представена супер
прецизната нишкова електроерозийна машина модел
UPV-3.
Тази машина е от
най-висок клас за обработка. UPV-3 е
проектирана за работа в диелектрична среда - масло и е предназначена за обработка на детайли с изключително висока точност. Тази тех-
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нология на работа предпазва обработваемите части от корозия и води до избягване на окисляванетото им. С помощта на този модел машини се изработват детайли със сложна конфигурация и се обработват различни видове материали включително волфрамов карбид и поликристален диамант.
Постигнатата грапавост на обработваемия детайл е 0.2 µm Rz. Машината е напълно изолирана
от влиянието на околната среда, има възможност
за осъществяване на рязане с диаметър на нишката 0.05 mm, което води до супер висока точност и
минимален радиус на обработка. UPV-3 е популярна в областта на нанотехнологиите. Тази серия намира приложение за производство на детайли, които се използват в медицината, в автомобилостроенето и в авиационната техника.
През настоящата година MAKINO създава обемни
електроерозийни машини от ново поколение - от серията EDAF и EDAC.
Машините от серията
EDAF се отличават с нов
дизайн за намаляване на
термичната деформация.
Серията е идеална за работа в условията на неконтролирани термични среди (притежава пълен термоконтрол). Машините са
създадени, за да осъществяват обработка на детайла продължително
време без какъвто и да е
надзор. В серията EDAF е включена нова система
за програмиране (MPG) и нов генератор. Това прави
машините много лесни и удобни за програмиране.
Диалоговият режим на работа е изключително опростен. Въведената от конструкторите на
MAKINO ново поколение HQSF технология подобрява значително качеството на повърхността. Създаден е икономичен режим на работа на машините, което съкращава значително консумираната
електрическа енергия. Термокамерата, с която са
снабдени машините, регулира работата им и подобрява точността на обработка.
Машините от серията EDAC са суперпрецизни.
С помощта на машина EDAC 1 се постига радиус с диаметър 0.005 mm и качество на повърхнината
0.62 µm Ry. Позиционирането, което е от порядъка на
1.00 µm е постигнато с изработени в специални условия механични и електронни компоненти. Машината
е предназначена за производство на медицински инструменти и апаратура, за изработка на сложни възли.
Тази серия намира приложение също така в космическата индустрия и самолетостроенето.
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Електроерозийни
машини
Е

Електроерозийната
обработка

лектроерозийните машини намират приложение при обработката
на твърди метали или такива, които са трудно обработваеми с традиционните методи. Обикновено се
използват за обработка на матрици
и пресформи от твърди материали;
пробиване на отвори с различни диаметри в сита, решетки, пластини и
др.; шлифоване на отвори, конуси и
др.; изрязване на детайли със сложна
форма; обработка на повърхности и
други. Електроерозийните машини
са подходящи и за извършване на
маркиращи операции като гравиране
на букви, цифри, фирмени знаци и
други. С тях се постига високо качество на маркирането, без да се предизвиква деформация на обработвания метал и без да се създават зони
на концентрирани вътрешни напрежения, които се получават при ударно маркиране. Електроерозийното
рязане е широко използвано при изработването на детайли за електровакуумната техника и електрониката; в инструменталното производство за производство на матрици, поансони и държачи за тях и други. Електроерозията е подходяща и
за шлифоване на труднообработваеми материали, магнитни и твърди
сплави. Освен с широка приложна
област, електроерозийната обработка се отличава с постигането на
високо качество на обработваните
повърхности от гледна точка на
точност, чистота и хомогенност,
поради което отпада необходимостта от извършването на довършително обработване.
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се характеризира с разтопяването
и изпаряването на малки порции материал от електрически разряди,
които се подават периодично от
специални импулсни генератори. Продуктите от въздействието се изхвърлят в междуелектродното пространство, което е запълнено с газова среда или диелектрична течност като масло, керосин, вода и
други. Обикновено се предпочита
течната среда, тъй като тя осигурява по-добри условия за отделяне на
продуктите от ерозията и стабилност на процеса.
Обработващият инструмент и
обработваният детайл функционират като електроди, между които
протича електрически искров или
дъгов разряд. Той е вследствие на
йонизирането на средата между двата електрода при достигане на дадена разлика между потенциалите
им. Електрическият импулс йонизира течната или газова среда там,
където разстоянието между електродите е най-малко. За да се осъществи процесът, в повечето случаи е
необходимо то да е в диапазона 0,01
- 0,05 mm, като обикновено електродите не се допират. Ако те не се
движат, протичането на разряда се
прекратява в момента, в който постоянно увеличаващото се в течение на процеса разстояние между тях
премине даден праг. На практика
въздействието
на
искрата
продължава не повече от 0,01 секунда, но това е достатъчно, за да се
отдели достатъчно енергия, която
мигновено да загрее, разтопи и изпа-
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ри малки количества материал. Поради кратката продължителност на
разряда, топлината не достига голяма дълбочина при разпространението си в материала. В йонизираната
зона токът е с изключително висока
плътност, като температурата в
контактната зона между искрата и
материала достига десетки хиляди
градуси.

Фази на процеса
В рамките на първия етап импулсният генератор подава напрежение
към инструмента, който постепенно се приближава към обработвания
детайл. Когато разстоянието между повърхността на детайла и инструмента стане достатъчно малко,
от йонизираната среда към заготовката протича искра. Искрата образува микроскопична вдлъбнатина в
зоната на контакт с обработваната повърхност, като големината й
е в права пропорционалност спрямо
големината на напрежението между
двата електрода. В тази фаза под
въздействието на разряда се изпаряват част от електрода и материала на заготовката. В края на процеса
след прекратяване на разряда облак
от изпарен материал се образува в
диелектрика, който впоследствие се
втвърдява, като образува отпадъчен
продукт. Продуктът е под формата
на гранули с много малки размери.

Електроискрова и
електроимпулсна
обработка
Когато става дума за електроерозийна обработка на детайли, често срещано е подразделянето й на
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машини
електроискрова и електроимпулсна.
На практика съществена разлика
между тях няма, въпреки че електроимпулсната обработка се характеризира с увеличена продължителност на импулсите и по-висока скорост на отнемане на материал при
сравнително по-ниско износване на
инструмента, който се явява катод.
При протичането на дъгов разряд
между електродите, се получава интензивно разрушаване на катода.
По-висока производителност и по
ниско износване в този режим на
обработка се постига чрез свързване на катода с обработваната заготовка - анода.
При електроискровата обработка
на детайли електродите се
свързват при права полярност, а
искровият разряд е с по-малка
продължителност във времето. Тук
обработващият инструмент отново играе ролята на катод, а обработваната заготовка – на анод. В такъв
режим се обработват предимно
твърди и трудно обработваеми сплави, тантал, молибден, волфрам и др.
Електроискрова обработка се използва и за изработване на различни
сечения в дълбоки отвори, шлифоване и маркиране на детайли, изрязване на заготовки от листов материал, нарязване на зъби и резби и др.

Видове електроерозийни
машини
В зависимост от прецизността
на обработка на детайлите, електроерозийните машини се класифицират като машини с общо предназначение, машини с повишена точност
и прецизни машини. Когато фактор
е обхватът на приложенията, машините се подразделят на универсални,
специални и специализирани. Съвременните решения, използвани за електроерозийна обработка, се поделят
основно на нишкови и обемни.
Общи елементи в конструкцията
на всички електроерозийни машини
са приспособлението за преместване и фиксиране на обработващия
инструмент или детайла и устрой-
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ството, регулиращо разстоянието
между двата електрода и хидравличната система, която се състои от
водна помпа, вана с хидравлична
течност и филтри. Преместващото
устройство тук не е подложено на
голямо силово натоварване за разлика от аналогичните системи при
конвенционалното металорязане.
Импулсните генератори, които се
използват за електроерозийна обработка, обикновено са универсални и
вървят отделно от машината, като
могат да се използват с различни
типове металообработващо оборудване.

ми материали. Посредством нишковите ерозийни машини на практика
се извършва рязане без непосредствен контакт между обработващия инструмент и заготовката и
без стружкоотделяне. За да се осъществи процесът, между нишката и
детайла се подава импулсно напрежение от генератор. Честотата и
стойността на импулсите се определят от особеностите на приложението и изискванията по отношение
на грапавостта на обработваната
повърхнина.

Нишкови
електроерозийни машини

При обемните електроерозийни
машини скоростите на обработка
зависят от обработваната зона,
вида на материала и условията на
работа. Използваният диелектрик
действа като проводник на искрата,
като охладител и като помощна
среда за отвеждане на отпадните
продукти. Сред най-често използваните диелектрични течности при
обемната ерозия са масла на нефтена основа. Придаването на необходимата форма на детайла обикновено
е чрез копиране на формата на електрода или неговото сечение. При
тази обработка обработваемият
детайл по форма се явява обратен
образ на работната повърхност на
инструмента. Съществуват методи за право и обратно копиране. Този
метод е прост като изпълнение и
широко използван в промишлеността.
Обемните електроерозийни машини могат да осигурят направата на
резби в закалени детайли, обработка на профили на сравнително големи дълбочини, легла за лагери, изписване на надписи и лога, обработка на
тесни канали, както и традиционното пробиване на отвори или разпробиване на счупени метчици, свредла
и скъсани болтове. Освен това обемните електроерозийни машини имат
голямо практическо приложение в
производството на инструментална екипировка.

Отличителна характеристика на
съвременните нишкови електроерозийни машини е високото ниво на
автоматизация. Те осигуряват надеждна и гъвкава работа и широк
обхват на извършваните операции.
На пазара са достъпни както стандартните двукоординатни, така и
четирикоординатни и петкоординатни машини. Високата им точност на обработка на детайли с
различни геометрии и богатият им
функционален диапазон се дължат на
интегрираните системи за цифровопрограмно управление. Самият обработващ инструмент представлява
ултратънка нишка с дебелина до 30
микрометра, която обикновено се
изработва от молибден, волфрам,
месинг или мед. Тя се врязва в детайла перпендикулярно или под даден
ъгъл спрямо обработваната повърхност, като се обтича от охлаждащ флуид, който същевременно
отвежда отпадните продукти извън
зоната на рязане. За работна течност най-често се използва керосин,
масло, дейонизирана или дестилирана вода.
Нишковото ерозийно оборудване
е предназначено основно за изработването на инструментална екипировка, като методът е подходящ и
за изработване на детайли от закалена стомана и трудно обработвае-

Обемни електроерозийни
машини
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CL8800 - íîâî ïîêîëåíèå
íåãàëâàíè÷íî ðàçäåëåí
LED äðàéâåð îò Microchip
CL8800 å ñïåöèàëíî ïðåäíàçíà÷åí çà ïðîåêòèðàíå íà çàõðàíâàíèÿ
çà ìàëîìîùíè ñåðèéíè âåðèãè îò ñâåòîäèîäè ñ íèñêà êîíñóìàöèÿ íà
òîê, ñâúðçàíè äèðåêòíî êúì AC åëåêòðè÷åñêàòà ïðåíîñíà ìðåæà. Îòëè÷àâà ñå ñúñ ñðàâíèòåëíî ïðîñòà ïðèíöèïíà ñõåìà, ñúñòîÿùà ñå îò
ìíîãîñòúïàëåí ëèíååí ðåãóëàòîð CL8800, øåñò òîêîçàäàâàùè ðåçèñòîðà è ìîñòîâ èçïðàâèòåë. Íóæíè ñà äîïúëíèòåëíè îò 2 äî 4 êîìïîíåíòà çà ðåàëèçèðàíå íà äîïúëíèòåëíà çàùèòà îò îòñêîöè, ïðåíàïðåæåíèÿ è ïðåõîäíè ïðîöåñè. CL8800 ïîääúðæà íèñêà ðàçëèêà ìåæäó
âõîäíîòî è èçõîäíîòî íàïðåæåíèå, êàòî ïî òîçè íà÷èí ñå ïîñòèãà
âèñîêà åôåêòèâíîñò è ñúùåâðåìåííî ðàçñåéâàíàòà åíåðãèÿ âúðõó
÷èïà îñòàâà â íèñêè ãðàíèöè. Íå ñà íåîáõîäèìè íèêàêâè êîíäåíçàòîðè, EMI ôèëòðè, èëè ñõåìè çà êîðåêöèÿ íà ôàêòîðà íà ìîùíîñòòà.
Õàðàêòåðèñòèêè:
l Ìèíèìàëåí áðîé åëåìåíòè
l Áåç EMC åëåìåíòè è êîíäåíçàòîðè
l Äî 7.5 W èçõîäíà ìîùíîñò (13 W
ñ ðàäèàòîð)
l >110Lm/W ñ âèñîêîåôåêòèâíè LED
l 85% òèïè÷íà åôåêòèâíîñò
l Äîáúð ôàêòîð íà ìîùíîñò >0.95
l Íèñúê EMI,áåç íóæäà îò ôèëòðè
l Âúçìîæíîñò çà ôàçîâî äèìèðàíå
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà Microchip

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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