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накратко
Бебе в редиците на Белимо България
Повод за радост месец преди Коледните празници поднесе на семейството и на колегите от екипа си Гергана Ангелова, съуправител на
БЕЛИМО България - на 23 ноември 2012 г. тя даде живот на малкия Йоан.
Целият екип на издателство Ти Ел Ел Медиа се присъединява към пожеланията за здраве и много щастливи мигове!
Мъжката майка госпожа Ангелова е съосновател и управлява заедно с
Георги Рампов българския клон на швейцарската компания BELIMO успешно повече от 12 години. БЕЛИМО България е сред водещите у нас имена
в системите за управление на въздух и регулиране на вода, изпълнителни
механизми за противопожарна и противодимна защита и др. Пожелаваме на цялото семейство на малкия Йоан, както и на целия екип на фирма
БЕЛИМО България, весело посрещане на празниците в разширен състав!

Сименс поздрави клиенти и партньори с "Коледа на лед"
На 18 декември Сименс пожела весели празници на партньори, клиенти и приятели с оригинален и впечатляващ спектакъл под мотото
„Коледа на лед“. На специално построена ледена пързалка пред сградата
на компанията на ул. Кукуш фигуристите от спортен клуб Ice Blade дариха
гостите с грандиозно и много зрелищно щоу. Водещ на събитието бе
актрисата Силвия Лулчева. Елегантният коктейл, последвал ледения
спектакъл, бе с участието на красивите момичета от квартет Хипнотик. Гостите оцениха високо и изпълнението на Тримата тенори.
Главният изпълнителен директор на Сименс г-жа Боряна Манолова и
Йоахим Виснер, главен финансов директор на Сименс в България, поднесоха своите приветствия към присъстващите и им пожелаха успешна
нова година. С вълнение и много емоция господин Виснер, чийто мандат
изтече, се сбогува с гостите, като изрази благодарността си за съвместната работа и времето, в което е живял в България. Всички гости на
събитието участваха в томбола с награди и получиха коледни подаръци.

Yaskawa Europe придобива VIPA
В началото на месец декември 2012 г. Yaskawa Europe обяви намерението си да придобие по-голямата част от дяловете на VIPA. „Комбинацията от портфолиото на VIPA от PLC, I/O модули и HMI с инверторите, AC сервозадвижванията и роботите на Yaskawa ще помогне на компанията да разшири значително офертата си и да достигне нови пазари“, заяви Коичи Такамия, главен изпълнителен директор и регионален
управител за Европа на Yaskawa Europe.
„Близкото сътрудничество с глобалните структура на Yaskawa дава
на VIPA големи възможности за растеж, в частност в Азия, Северна и
Южна Америка“, коментира Валфганг Сийл, главен изпълнителен директор на VIPA. Датата на приключване на сделката зависи от разрешението за сливане от страна на органите за защита на конкуренцията.
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накратко
Аварийно осветление BEGHELLI в новата летищна контролна кула
Откритата на 5 декември 2012 г. нова летищна контролна кула на
ДП „Ръководство на въздушното движение“ на летище София е оборудвана с аварийно осветление на фирма BEGHELLI, съобщи за Инженеринг
ревю инж. Иван Димов, управител на Бегели България.
"Аварийното осветление е доставено от дистрибутора на компанията - фирма Денима 2001. Избраният модел AESTETICA 12508 е един от
дизайнерските модели на BEGHELLI", допълни инж. Димов.

ЦЕРБ навлиза на енергийния пазар в Босна и Херцеговина
За първи път българска компания стъпва на енергийния пазар в Босна
и Херцеговина за реализацията на проекти за над 1 млн. лв. до края на
2013 г, обявиха от Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ), които са
изпълнител на проектите.
Първата поръчка към българската фирма е технически преглед и ремонт на генератор в една от най-големите топлоелектрически централи в Босна и Херцеговина - ТЕЦ Какан. Проектът е възложен на ЦЕРБ от
най-голямата енергийна компания в Босна и Херцеговина Elektroprivreda
BiH след провеждане на търг. Българското предприятие е спечелило конкурса в надпревара с още няколко компании, сред които хърватския концерн KONCAR Zagreb.
ТЕЦ Какан захранва с електричество столицата Сараево (над 400 000
жители) и с топлинна енергия град Какан (56 000 жители), както и населените места около него. Генераторът, който ще бъде ремонтиран,
е произведен преди 45 години, с капацитет 100 MW и тежи над 100
тона.
Сериозният опит в подобни ремонти е един от критериите, по които българската енергоремонтна база е избрана да изпълни проекта.
Предприятието поддържа генератори на гръцките ТЕЦ-ове на о-в Родос,
о-в Лесбос и о-в Крит. От компанията отбелязват, че все по-често български фирми печелят търгове за енергийна профилактика и ремонт на
съседни държави.

National Instruments придоби компанията за безжични
технологии Signalion
National Instruments придоби германския разработчик на безжични измервателни технологии и решения Signalion. Според американската компания тази сделка е от ключово значение за дългосрочните й намерения
в областта на тестването на комуникационно оборудване.
Основателите на базираната в Дрезден Signalion ще продължат да
бъдат управляващи директори и заедно с екипа на NI за научноизследователска и развойна дейност ще работят върху софтуера за системно
проектиране NI LabVIEW и модулен PXI хардуер за безжични приложения
за изпитване.
„NI продължава да инвестира в стратегически сфери като научноизследователска дейност, проектиране и изпитване на продукти. Signalion
е създала екип от водещи изследователи и разработчици, които работят в близко партньорство с Техническия университет в Дрезден върху
последните технологии като LTE и дори безжични стандарти и LTE от
следващо поколение. Тази експертиза заедно със силно продуктово портфолио ще усилят пазарните ни позиции паралелно с продължаващата
разработка на иновации, основани на платформите NI PXI RF и LabVIEW
за мобилни комуникации и инфраструктурни измервания“, обяви д-р
Джеймс Трушард, президент, главен изпълнителен директор и съосновател на National Instruments.
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накратко
Honeywell присъединява Intermec към Scanning & Mobility бизнеса си

Роджър Фрейдин

Срещу близо 600 млн. щатски долара Honeywell ще придобие доставчикът на решения за събиране на информация и управление на данни
Intermec. Според условията на споразумението, одобрено от бордовете
на директорите на двете компании, дяловете на Intermec ще бъдат
изкупени на цена 10 долара за всеки. Очаква се сделката да приключи
през второто тримесечие на 2013 г. след одобрение от акционерите на
Intermec и от регулаторните органи.
„Радваме се, че Honeywell припозна и оцени нашите възможности, както и стратегическия потенциал на бизнеса ни. Бордът на директорите
ни взе това решение след задълбочено разискване на перспективите пред
бизнеса ни и с цел постигане на възможно най-добър резултат за акционерите“, коментира Ален Лоер, председател и главен изпълнителен
директор на Intermec.
„Добавянето на Intermec е естествено продължение на нашия Scanning
& Mobility бизнес, създаден успешно чрез придобивания на Hand Held
Products, Metrologic и EMS“, коментира Роджър Фрейдин, президент и
главен изпълнителен директор на направлението Автоматизация и контрол в Honeywell.

Ersa срещна 100 партньори от цял свят
Производителят на машини и системи за запояване за електронни
продукти Ersa, дъщерно дружество на Kurtz Ersa Corporation, бе домакин
на международна среща на партньорите си във Вертхайм, Германия. Близо
100 представители на компании от цял свят присъстваха на тридневното събитие, съобщи Николай Момчилов от българския партньор на
Ersa - фирма Сентилион.
Участниците получиха подробна информация за последните разработки, тенденции и технологии на Ersa, както и за присъствието й на пазара. Във фокуса на срещата бяха стратегиите за маркетинг и продажби,
както и плановете на компанията за периода 2013-2015 г.
Гостите имаха възможност да преминат продуктови обучения, състоящи се от теоретични и практически сесии с най-новите машини и
системи на компанията. Освен принтерите за ситопечат и системите
за запояване, акцент на тазгодишната среща бяха и продуктовите новости в областта на ремонтните операции и ръчното запояване. Найголямо впечатление направиха революционната хибридна система за
ремонт Ersa HR 600 и чисто новата многоканална запояваща станция
i-CON VARIO 4.

Аутомотив Клъстер България подготвя международна конференция
Аутомотив Клъстер България организира Международна автомобилна конференция в София (7 и 8 май 2013 г.). „Основни теми на двудневната конференция ще бъдат бъдещите инвестиционни намерения и
стратегии на автомобилостроителите и представяне на опита на чуждестранни инвеститори у нас. Първите лектори от международни компании вече потвърдиха своето участие в конференцията“, съобщиха от
клъстера.
Припомняме, че организацията бе учредена през юли 2012 г. от компаниите Джонсън Контролс Електроникс България, Иксетик Пловдив,
Граммер, Вюрт Електроник ИБЕ БГ, Трукенмюлер и къмпани България,
Индустриал Комерс и С Медия Тийм. На първото общо събрание на АКБ
бяха приети и нови членове - Жефко България, Фесто, Хайкад Инфотех,
Балкан Стар Аутомотив, Лагермакс Аутотранспорт България, ТУ София
и ТУ Габрово.
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СК Груп Индъстри предлага потопяеми помпи на SPT Pumpen
Отскоро СК Груп Индъстри е представител за България, Македония и
Румъния на немската компания SPT Pumpen, съобщи Светослав Куртев,
управител на компанията. „В портфолиото на немския производител са
включени богата гама потопяеми помпи, подходящи за отпадни води и
утайки в строителния и промишления сектор, химически замърсени среди,
инфраструктурни, селскостопански и морски приложения, както и в
минната промишленост“, поясни г-н Куртев.
"Помпите на SPT Pumpen са компактни и мощни, устойчиви на неблагоприятни среди. Отличното немско качество ги прави надеждни, дори
при екстремни натоварвания и работа в тежки условия", допълниха вносителите от СК Груп Индъстри.

Делова борса по време на изложенията MachTech & Metal, IFAM,
Intronika и Plast
По време на предстоящите издания на индустриалните изложби
през 2013 г
MachTech & METAL, IFAM, Intronika и Plast, които ще се състоят от 6 до
8 март 2013 г., като съпътстващо събитие ще се проведе и делова
борса (Industry MatchMaking-IMM 2013), която стъпва на най-голямата
информационна мрежа в подкрепа на малкия и средния бизнес Enterprise
Europe Network, финансирана от Европейската комисия. Българската
стопанска камара – Съюз на българския бизнес и Фондация Приложни
изследвания и комуникации – част от европейската мрежа за МСП, съвместно с Интер Експо Център и ICM създават условия участниците безплатно да се включат в двустранни срещи за бизнес коопериране и
технологичен трансфер.
Сред новостите е и модулът Млад предприемач. Организаторите от
Българската браншова камара - машиностроене, Българска асоциация
Полимери, словенската ICM и Агенция Булгарреклама предоставят
възможност за 40% отстъпка от цената за наемане на изложбена площ
за фирми, започнали своя бизнес 14 месеца преди старта на изложбите.
С новия модул организаторите дават зелена светлина и стимулират
начинаещи бизнесмени да развиват своя потенциал, да популяризират и
да утвърждават своите постижения в индустриалната сфера.

ЧЕЗ стартира екологизацията на три блока от ТЕЦ Варна
През новата година ЧЕЗ ще стартира процедура по екологизацията на
4, 5 и 6 блок на ТЕЦ Варна. Идейният проект, изработен от фирма Атомтоплопроект, ще удължи експлоатацията на трите блока на централата
до 2023 г., изпълнявайки изискванията на ЕС за понижаване на серните,
азотните и праховите емисии. Работата по проектирането и изграждането на сероочистващите инсталации ще започне в началото на 2013 г.
и ще продължи до края на 2015 г., като блоковете ще бъдат екологизирани
последователно. Инвестицията се очаква да бъде около 100 млн. евро.
Проектът ще бъде представен на Надзорния съвет на ЧЕЗ в Прага.
"ТЕЦ Варна е доказвала значимостта си за енергийната система многократно през последните години. Благодарение на централата не се стига
до недостиг на енергия по време на няколко критични ситуации, като
например удължения ремонт на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" през 2010 г. или
спирането на доставките на руски газ в началото на 2009 г. Екологизацията на трите блока ще гарантира освен по-чиста околна среда и високо
качество на електроенергията за крайните потребители, което е наша
основна цел повече от 7 години", заяви Камен Бошнаков, изпълнителен
директор на ТЕЦ Варна. По време на екологизацията, ТЕЦ Варна ще продължи
да осигурява студен резерв за националната енергийна система. При изпълнението на проекта поетапно ще бъде спиран по един от блоковете
за монтиране на сероочистващите инсталации, докато останалите два
ще остават в експлоатация. В готовност за работа ще бъдат и блокове
1, 2 и 3. Те най-вероятно ще бъдат демонтирани в края на 2015 г.
10
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Създаваме дългосрочни
партньорства с нашите
клиенти и допринасяме
за техния успех
Аксел Шерер, управител на IBS Scherer,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Шерер, бихте ли
представили дейността на
IBS Scherer пред читателите
на сп. Инженеринг ревю?
IBS Scherer е средноголяма семейна немска компания, която оперира в
общо пет европейски държави. Ние
сме производител на обезмаслителни течности и уреди за измиване и
почистване на части и детайли, както и на технически спрейове. Нашите продукти намират широко приложение във всяка производствена
или ремонтна база, където се налага
обезмасляване на детайли, особено
при поддръжката на съоръженията и
транспортните средства. Системите на IBS работят в затворен цикъл,
който не позволява изтичането на
химически продукти и замърсявания
в околната среда. Ние извозваме
обратно от клиентите си преработените течности и ги рециклираме
в собствената си рафинерия в ГауБикелхайм, Германия.
Откога оперирате на българския пазар и как се зароди
идеята за стъпването Ви на
него?
Фирмата присъства в България
от 2005 година. Голяма част от
първите ни клиенти тогава бяха
немски компании, които имаха заводи и в България. Наложи се да осигурим поддръжка за тях на място. Така
открихме базата си в Пловдив. Впоследствие и други индустриални компании започнаха да се интересуват
от нашите системи, особено след
присъединяването на страната към
ЕС. Днес всички големи индустриал-
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ни фирми в Европа спазват стандарти за опазване на околната среда и
ограничават попадането на химикали в отпадните води. България също
вече не е изключение и има законодателство, което фирмите са длъжни
да спазват. Затова и интересът към
такава система, която работи на
затворен принцип нарасна. Ние си
взимаме обратно отпадъка и по
този начин им осигуряваме едно екологично решение.
Какви са пазарните Ви приоритети и наложи ли се известна промяна в тях с оглед
по-доброто Ви възприемане
от българските клиенти?
Трябва да призная, че продуктът
е непознат за повечето български
индустриални компании. В Германия
се подразбира от самосебе си, че
всяка фирма, която има производство и машини, се нуждае от такова екологично решение. Но в България темата екология е съвсем нова
и се наложи да акцентираме върху
останалите предимства – лесни за
експлоатация уреди, с дълъг живот
на обезмаслителите в тях, което
само по себе си е икономически найизгодното решение за измиване и
обезмасляване на части и детайли
в производството и сервизната
дейност за всяка индустриална фирма.
Как намирате отношението
на клиентите към предлаганите от IBS Scherer продукти?
Обслужваме вече над 300 клиенти в България - индустриални фир-

ми, ремонтни бази, летища, пристанища, мини, производства. Досега не е имало нито една рекламация. Все по-често чуваме клиентите ни да казват: „Как сме работили преди, с какво сме почиствали
детайлите?“ Повечето са доволни,
защото след внедряването на IBS
уред са покрили всички изисквания
за безопасност на работното място и опазване на околна среда. За
други пък чистотата на повърхността на детайлите е основен показател за качество и с нашите
течности постигат желания
ефект много лесно, без странични
ефекти като корозия на метала или
неравномерно изсушаване. Ние се
радваме, че можем да допринесем
за успеха на клиентите си.
Какви са най-новите ви технологични решения в областта на индустриалното почистване на малки детайли?
Най-новото решение за българския пазар са нашите технически
спрейове. Тези „малки помощници“
решават всички проблеми в производствата – било то за смазване,
почистване, маркиране, за движещи
се части, зъбни колела или за вериги. Спрей дозите не са пълни с пропан бутан, а с въглеводород, който
позволява съдържанието да бъде
изпръскано до край и равномерно. В
областта на уредите пък сме модифицирали нашия модел IBS Typ M
така, че да издържи на натоварване
до 500 кг. Така уредът може да издържи и най-тежкия детайл, например мотор на кран.
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Либхер представи
представи официално
учебния си център в Радиново
Н

а 6 декември 2012 г. швейцарската компания Liebherr представи новия си учебен център. На събитието
присъстваха президентът на България г-н Росен Плевнелиев, официални
лица и журналисти.
По време на обиколката директорът на Либхер-Хаусгерете Марица Герхард Грубер запозна президента и останалите гости с всички
етапи на производствения процес и
представи новия учебен център,
където обучението се извършва при
пълен работен цикъл.
Президентът подчерта, че младите хора, които се обучават в подобни центрове, са инвестиция в бъдещето на страната, защото ще
бъдат компетентни и ще могат да
работят и да произвеждат продукти, които ще са на световно ниво.
В рамките на събитието стана
ясно, че производителят на хладил-
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на техника Либхер-Хаусгерете Марица планира да увеличи производството си до около 950 хил. хладилника
годишно, след като през тази година се очаква то да надхвърли 722 хил.
уреда. За целта ще бъдат увеличени
инвестициите в предприятието в
индустриалната зона Радиново край
Пловдив.
"Очакванията са оборотът за годината да се повиши до 159 млн.
евро. Миналата година оборотът е
бил 144 млн. евро, а произведените
хладилници - 671 хил. Общият брой
на служителите в завода е нараснал
на 1480 души", уточниха от компанията.
Основният пазар за продукцията
е Централна Европа, но ръководството на Либхер-Хаусгерете Марица планира да разшири пазара си и към Турция, откъдето да направи експанзия
към Близкия и Далечния Изток. Либхер-Хаусгерете Марица произвежда

хладилници в Радиново от 1999 г.,
като предлага общо над 300 модела
Liebherr в цялата страна.
От 2004 г. също в Радиново започва работа Либхер-транспортейшън системс. В сътрудничество
със завода-майка за транспортна
техника в австрийския град Корнойбург дружеството произвежда серийно канални системи, отоплителни тела и климатични инсталации
за използване в железопътния
транспорт.
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Добрата ефективност
и конкурентоспособност на
клиентите ни са смисълът
на нашите усилия
Катя Кирова, управител на фирма КАСТИВА,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Кирова, през
2012 година фирма КАСТИВА
чества своя 10-годишен юбилей. Каква е Вашата оценка за
изминалия период?

На 1 април 2002 г. пред основателите на КАСТИВА стоеше огромно
предизвикателство – нов хоризонт
и неизвестен път към него. Още
тогава в началото бяхме твърдо
решени да следваме общата визия –
да партнираме на клиентите в
българската индустрия, като им
предложим палитра от модерни и
надеждни продукти и инженерингови
услуги в областта на автоматизацията. Заложихме не само на опита,
но и на новаторската стратегия.
Останахме верни на дългогодишните
ни партньори, но и създадохме нови
трайни партньорства – както сред
клиентите в индустрията, така и
сред чуждестранните ни контрагенти. Оценката за изминалия период не
може да бъде еднозначна. Десет години изминаха бързо, но бяха наситени с много труд, с непрекъснато изучаване на новости, с удовлетворение
и макар и рядко с разочарования. Трудните периоди на развитие в бранша
не ни подминават. Но точно в такива ситуации, според мен, е важно как
ще се преодолеят изпитанията и
каква ще е оценката от изпита! Със
сигурност първите 10 години са успешни. Доказателство е дългият
списък от проекти и фактът, че клиентите отново се обръщат към нас
с доверие. В КАСТИВА работи екип
от опитни специалисти. През последните години фирмата се засили от
сериозно младо подкрепление, целта
е да изградим приемственост и доразвием инженерния потенциал.
Кои са най-знаковите за Вас
събития през юбилейната 2012
година?

Със задоволство мога да споделя,
че 2012-та наистина беше по-специална година. Реализирахме успешно
интересни и трудни проекти. Разширихме екипа с двама млади колеги.
Следвахме последователно нашето

16

верую за коректност и партньорство и за морал във всички наши начинания. Оставаме верни на фирмената философия за уважение към социалните ценности, стремеж към иновации и подкрепа на образованието.
Благодарни и горди сме от номинацията на КАСТИВА за Почетен
член на "Съвета на европейската бизнес общност". На 1 ноември, в Деня
на будителите получихме две много
престижни за нас отличия: "ЗЛАТЕН
ПЕЧАТ" за европейски мениджмънт за иновативна политика и социална
отговорност. С печата могат да се
подпечатват всички важни документи на КАСТИВА към държавни институции в страната и към партньори
в европейските страни. Отличието
се връчва заедно с Почетната значка "ЗЛАТНА КНИГА" за принос към
развитието на българската икономика.
Кои са основните дейности на
фирмата?

Двете основни направления на
фирмената структура са пласмент
на технически средства за автоматизация и инженерингови проекти.
КАСТИВА е официален партньор и
представител за България на водещи световни производители, чиито
продукти представяме на българския
пазар: системи за автоматизация,
индустриални компютри, контролноизмервателни прибори, регулираща
арматура, вакуумпомпи и системи.
Списъкът от референтни проекти за изминалите години е красноречив. Горди сме, че сред нашите
основни клиенти са едни от най-големите представители на българската индустрия като Асарел-Медет,
Елаците Мед, Булмаркет, Каолин,
Дуропак, Актавис и др. Нашият инженерингов отдел има сериозен
опит и потенциал при изпълнение на
комплексни решения и при внедряване и пуск без спиране на производствения цикъл. КАСТИВА е сертифицирана по ISO9001, което също е
гаранция за високото качество на
нашия инженерен продукт.

Какво е мястото на Вашите
партньори в стратегията Ви
за развитие?

Всичко, което правим, е фокусирано към клиентите, които използват
продуктите и услугите, които предлагаме. Добрата ефективност и конкурентоспособност на българските
ни партньори са смисълът на нашите усилия. В основата на успешното
развитие е коректното партньорство с българските и чуждестранни
контрагенти.
Успехът е резултат от екипна
работа, удовлетворението радва
всички. Работим с едни от най-добрите фирми-производители на техника за автоматизация. Предлагаме
и използваме техните иновации,
стремим се да реализираме модерни
решения с дългосрочна икономическа
перспектива за потребителя, улеснена поддръжка, унифицирани компоненти и възможности за развиване на
концепцията в бъдеще.
Какви са очаквания Ви за 2013
година?

Преди всичко искам от сърце да
благодаря на всички партньори, клиенти, колеги и приятели за доверието и взаимното уважение, за успешната съвместна работа през годините и да им пожелая една много
здрава 2013-та, пълна с дръзновение.
Най-вероятно предстои поредната
нелека година под знака на световната криза, но съм сигурна, че всички
заедно ще се справим с предизвикателствата. Нека заложим на добрите практики и професионализъм, на
сериозната работа и почтени взаимоотношения.
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АBB направи първа
копка на нов завод
в България
Инвестицията е на стойност 23 млн. долара

Н

а 6 декември 2012 г. в присъствието на президента на Р България
Росен Плевнелиев се състоя официална церемония, на която бе направена първа копка на новия завод на ABB
в Раковски. На събитието присъстваха още Н. Пр. Регина Ешер, посланик
на Конфедерация Швейцария, Н. Пр.
Матиас Хьопфнер, посланик на Германия, Иван Тотев, кмет на Пловдив,
Иван Антонов, кмет на Раковски,
официални гости и партньори на
компанията.
"ABB ще инвестира близо 23 млн.
долара в изграждането на втори
завод в България с цел да поддържа
силния растеж на компанията в производството на оборудване за енергетиката и автоматизацията и да
посреща бъдещото търсене на тези
продукти в Европа", заявиха от компанията.
"Радваме се, че продължаваме развитието на ABB в страната и внасяме международен опит и нови работни места в региона", заяви по
време на церемонията Петер Симон,
мениджър на ABB за България. "Обръщайки се назад във времето, мога
да споделя, че България не беше сред
основните локации за развитие на
бизнеса на ABB, благодарение обаче
на успешната ни работа тук, успяхме да се наложим. Продължаваме с
разширяването на дейността си,
защото сме уверени, че в този завод можем да постигнем това, което очаква групата от нас благодарение на добре организираната бизнес среда. Чувстваме се добре дошли тук в България и знак за това е
фактът, че днес сред нас е президентът на България г-н Росен Плев-
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нелиев", допълни той.
В своето обръщение към присъстващите, президентът Плевнелиев заяви: "Изключително съм горд,
че мога да присъствам на това важно събитие за мен, за България и за
целия регион. Едно е да имаш визия,
но съвсем друго е да постигаш високи резултати. Когато обаче се постигат резултати на световно
ниво, няма как да не съм щастлив.
ABB има безукорна репутация по целия свят на компания, която поддържа най-високи стандарти по отношение на качество и производство. Тя е ценена и у нас не само
заради изключителната си политика, но и заради проявената почтеност в много социални проекти. Затова и съм горд, че производител от
такъв ранг инвестира в България и
работи за перспективата на страната."
Той коментира още, че фабриката
би изглеждала по същия начин в Швейцария или Германия и че производството в нея ще бъде на същото, а
дори и на по-високо ниво. Президентът благодари специално на участниците в проекта, както и на
местната власт, които по негови
думи с действията си са мотивирали световен производител като ABB
да позиционира производството си
именно тук.
"Днешният ден е важен както за
България, така и за Швейцария", заяви посланикът на Конфедерация
Швейцария г-жа Регина Ешер. Тя определи случващото се като основа
за създаването на съвременни технологии за едно модерно общество,
в което водещи са иновациите и
енергийната ефективност.

Немският посланик Матиас
Хьопфнер пък подчерта важността
на инвестицията за утвърждаването на позициите на България като
страна-член на ЕС. "Доволен съм, че
една световна компания се развива
толкова добре тук, защото именно
такива инвестиции са необходими за
страната, както и за хората в нея,
тъй като ще ги мотивира да останат в България", заяви той.
Кметовете на Пловдив и Раковски коментираха значението на новия
завод за региона и неговата разпознаваемост сред останалите компании в световен мащаб.
Заводът в Раковски ще се използва като вътрешен доставчик на ABB
на продукти с ниско и средно напрежение. Очаква се в него да работят
около 600 души.
Производствената база на ABB
ще бъде построена върху обща площ
от около 15 хил. кв. м и по план трябва да бъде пусната в действие до
края на 2013 г. Това е втората мащабна инвестиция на ABB в района
на гр. Пловдив. Първият завод бе
построен през 2009 г. и понастоящем осигурява работа на над 700
души.
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Ехнатон акцентира върху
PLC иновациите на Дни
на Mitsubishi Electric
С

мащабни „Дни на Mitsubishi
Electric“ фирма Ехнатон промотира
новостите в PLC програмата на
японския производител. Със серия от
семинари, които стартираха на 4
декември 2012 г., в Интер Експо
Център в София, Ехнатон представи
пред специализираната аудитория
възможностите на най-новите продуктови серии програмируеми контролери на Mitsubishi Electric. Акцентът в семинарната програма
бяха FX и L сериите PLC, както и
техни референтни приложения.
След старта в столицата, на 5
декември „Дни на Mitsubishi Electric“
се проведоха в гр. Сливен, в магазин
Ехнатон Сливен, а на 6 декември
2012 г. семинарът за FX и L сериите
контролери на Mitsubishi Electric
продължи в гр. Русе в магазин Ехнатон Русе.
Гост-лектори на събитието бяха
представители на Mitsubishi Electric Гжекош Задокович, дистрибутор
мениджър, Карол Кровяк, продуктов
лидер PLC и HMI продукти, и Адам
Сирек, приложен инженер.

за карта-памет и 24 цифрови вх/изх.
Високоефективният CPU модул разполага и с вграден мастер CC-Link V2.
Освен вече вградените функции,
към централния процесор могат да
бъдат добавени до 10 разширителни и специални функционални модули
за допълнителни цифрови и аналогови входове / изходи, високоскоростни броячи, комуникационни интерфейси, Simple Motion, позициониране и т.
н. Вграденият USB 2.0 порт или
Ethernet интерфейс могат да бъдат
използвани за директно свързване на
мястото на монтажа.
„Основните предимства - компактен размер, лесните и богати разширителни възможности, усъвършенстваната мрежова функционалност и множеството вградени високомощностни функции, са в основата на неговата универсалност - както за самостоятелни машини, така
и за станции, работещи в мрежа при
по-големи приложения“, коментира
Гжекош Задокович, дистрибутор
мениджър в компанията.

"Дни на Mitsubishi Electric" в София

Семинарът в Сливен

Индустриалната мрежа
CC-Link

Новата серия контролери
FX3G
Един от фокусите на семинара бе
представянето на иновативната
FX3G серия програмируеми контролери. „FX серия PLC са най-продаваните контролери за последните 30
години. Миналата година към FX3
серията се присъедини иновативната FX3G, а сега и FX3GC фамилията.
Те предлагат нови възможности както за крайните потребители, така
и за OEM производителите“, заяви
господин Кровяк.
Лекторът запозна аудиторията
с новите възможности, които устройствата предлагат, сред които
управление на задвижването и работа в мрежа, дори и при приложения
от малък мащаб. „Интегрирането
на продуктите става лесно, благодарение на възможности като ди-
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Семинарът в Русе

ректно управление на инвертор“,
допълни той.

Контролерите MELSEC L
Друг основен акцент в програмата на семинара бяха представените
през миналата година контролери
MELSEC L серия, които са без дънна
платка, с вградени хардуерни и функционални възможности, покриващи
изискванията и на най-взискателните
съвременни приложения, в изключително компактни размери. Конструкцията за автономен монтаж спомага за висока гъвкавост при минимален формфактор. Архитектурата с
един CPU включва вградени Ethernet и
Mini-USB интерфейси, SD/SDHC слот

В рамките на семинарната програма бе представена и CC-Link мрежата. „CC-Link мрежата е разработка на Mitsubishi Electric и е една от
най-бързо развиващите се мрежи в
индустрията“, обяви Адам Сирек.
Лекторът запозна присъстващите
гости с възможностите, които мрежата с отворена архитектура предлага. Бе демонстрирана нейната топология и параметри. „Повечето модули на Mitsubishi Electric се предлагат с възможност за използване на
CC-Link. Представените контролери
от серията FX също са съвместими
със CC-Link мрежата“, отбеляза господин Сирек и допълни: „Мрежата
осигурява лесно свързване между
продуктите на Mitsubishi Electric,
бързо се адаптира и дава възможност за работа с мрежите на всички производители“.
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Две нови попълнения
към гамата на ултракратки импулсни
лазери TRUMPF
На изложението Productronica в Мюнхен
TRUMPF разкри два нови високопродуктивни
TruMicro ултра-кратки импулсни лазери за микрообработка. С удвоена изходяща мощност спрямо предишните модели, двете нови попълнения
в момента са най-мощните индустриални пикосекундни лазери на пазара, като се очаква бързо
да заемат своето място във високо автоматизирани производствени линии. Новият инфрачервен лазер TruMicro 5070 предлага впечатляваща мощност от 100 W при дължина на вълната на 1030 nm. TruMicro 5270 генерира мощ-

ност 60 W и обогатява портфолиото на зелени лазери с дължина на вълната 515 nm. Тези
лазери предлагат отлична комбинация от изключително кратки импулси от по-малко от 10
пикосекунди с висока енергия на импулса до 250
микроджаула. Високата производителност на
лазерите се допълва с отлично качество на лъча (M2 <1.3) и висока надеждност на процеса,
независимо от настроената мощност. Характеристиките на лъча, като качество и позиция
22

и стабилността между импулсите остават абсолютно непроменени благодарение на двустепенна система за регулиране на лазерната мощност. TruMicro 5070 и TruMicro 5270 разширяват серията TruMicro а, вече изпитаните и проверени TruMicro 5050 в инфрачервения диапазон
и TruMicro 5250 със зелен лазер са все още на
Ваше разположение.
Новите пикосекундсни лазери TruMicro серия
5000 изпаряват почти всеки материал, толкова бързо, че не се забелязва топлинно влияние. В резултат на това, материалите могат
да бъдат подложени на студена обработка, без
механичен или термичен стрес, което прави
тези лазери идеални за обработка на полупроводникови материали, метали, диелектрици и
пластмаси. Като част от демонстрации на живо на Productronica, TruMicro 5270 ще изреже
стъкло с дебелина 0,3 мм за използване в смартфони, таблети и LCD екрани. Новите членове на семейството TruMicro са напълно подходящи за производство на електроника, например при рязане на керамика, структуриране на
декември 2012
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метални повърхности и пробиване на силициеви и други материали. Други приложения включват скоростна
аблация на диелектрици или метални слоеве и
намаляване на карбиди и поликристални диаманти за шлайфащи и режещи инструменти.
Ниската себестойност на притежаване на
лазери от серията TruMicro през целия им жизнен цикъл е без конкуренция, а високата прецизност и възпроизводимо качество на обработка премахва необходимостта за времеемки и скъпи довършителни работи. Високата
производителност, съчетана с надежден и стабилен процес осигурява отлична продуктивност, която запазва ниски общи разходи.

За TRUMPF
С продажби, възлизащи на $2,763 милиарда
(EUR 2,025 милиарда) и 8550 служители (предварителни данни за фискалната година 2010/
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2011 г.), TRUMPF Group се нарежда сред водещите производители в световен мащаб.
Холдингът обхваща следните три бизнес
отдела:
•Металорежещи машини/електрически инструменти,
•Лазерна технология/електроника
•Медицинска техника.
Основната дейност е металообработващи
машини за обработка на гъвкави метали за щанцоване и формоване на ламарина, огъване и лазерна обработка. В областта на индустриалните лазери и лазерни системи TRUMPF е технологичен лидер на световния пазар. С около 60
дъщерни дружества и клонове, холдингът има
представителства в повечето европейски
страни, Северна и Южна Америка, както и в Азия.
Производствени мощности могат да бъдат намерени в Германия, Австрия, Китай, Чехия, Франция, Великобритания, Япония, Мексико, Полша,
Швейцария и САЩ.
info@lasersystems.bg
www.lasersystems.bg
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Машинно и продуктово проектиране
с решенията на Autodesk
Като фирма създател на AutoCAD,
Autodesk притежава DWG формата и само нейните решения работят със 100%
оригинален такъв. AutoCAD средата и интерфейс са заложени като основа на всички продукти за проектиране на фирмата,
за да може инженерите бързо и лесно да
свикнат да боравят с нужните им инструменти. Това води и до друго предимство - с решенията на Autodesk, дори с базовите такива, можете да използвате натрупана през годините, библиотека от двумерни чертежи и да ги пренасяте в 3D директно чрез софтуера, пригоден за това.
Така можете работите в 2D и 3D - имате
право на избор и използвате похватите,
които са Ви най-удобни за конкретната задача, а преминаването към тримерно дигитално прототипиране става с удобни
за Вас темпове.
Решенията на Autodesk позволяват
лесно надграждане до по-висока версия,
така че винаги можете да имате на разположение инструментите, които да отговарят на нуждите Ви в момента. Машинното проектиране започва с основното стъпало - пакета от продукти
AutoCAD Inventor LT Suite, който включва
най-новите версии на:
AutoCAD LT - най-добрият продукт за
двумерно чертане в оригинален DWG
формат;
Inventor LT - инструмент за параметрично тримерно моделиране на детайли,
позволяващ да използвате 3D тогава, когато имате нужда. С Inventor LT свиквате и внедрявате тримерното проектиране в процеса на двумерно чертане, използвайки и съществуващата база от
DWG чертежи. Лесно и бързо се създават
скици, сечения и документация на детайлите от тримерния модел. Важно е да се
отбележи, че промяна извършена върху 3D
модела се отразява на двумерната скица
и обратно, което пести време при нанасянето на корекции.
Inventor Fusion позволява да отваряте
и променяте тримерни модели от всякакви източници, като Catia, Solidworks, Solid
Edge, NX, Rhinocerous и пр., без да има значение по какъв начин са конструирани въпросните модели. След нанасяне на нужните промени тези модели могат да се използват като такива от Inventor и да бъдат внедрени в работния Ви процес.
Showcase лесно и бързо създава фотореалистични визуализации с избор на материал, осветление, заобикаляща среда,
създаване на отражения, отблясъци и пр.
Ако нуждите Ви са надраснали възможностите на Inventor LT Suite, можете да
преминете към основния пакет за машинно и продуктово проектиране Product
Design Suite. - комплексно решение, набор
от програмни инструменти, които напъл-
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но отговарят на нуждите на инженера,
като адресират всеки един отделен етап
от създаването на нова машина или продукт и дават по-голяма свобода на конструктора да създава иновации и решава
проблеми по креативен начин. Пакетът
идва в три отделни нива - Standart,
Premium и Ultimate, като винаги съществува възможността за преминаването
към по-високо такова при изникването на
нови инженерни предизвикателства и
нужди. Основното предимство е възможността да изработите дигитален прототип, който спестява значителни разходи и Ви дава многовариантност при
етапа на проектиране - позволява да създавате документация, скици и визуализации чрез няколко команди.
Product Design Suite Standard - включва: Inventor - основополагащия инструмент за тримерно дигитално прототипиране. Както всички продукти на
Autodesk, той работи директно със 100%
оригинален DWG формат, дава възможност за преминаване от 2D към 3D и обратно, предоставя взаимовръзка между
тримерен модел и скица, има възможност
за създаване на сглобки, улеснява проектантския процес с iParts, iLogic, създава
рамки с рамковия генератор, изчислява маса, прави промяна на материали, създава
болтови съединения, документация по зададен формат и много други; AutoCAD
Mechanical - специализиран AutoCAD, създаден за машинни инженери. Ускорява машинното проектиране с до 80%, предоставя база с над 700,000 стандартни елемента, дава възможност за извършване
на анализ по метода на крайните елементи и др.; SketchBook Designer - уникален
инструмент за концептуално проектиране, даващ възможност за работа в хибридна (растер/вектор) среда, като направените първоначални скици и концепции
могат да бъдат пренесени директно в
AutoCAD и превърнати в инженерно издържани чертежи;
Autodesk Mudbox е инструмент за създаване на произволни форми и тримерни
повърхности;
Autodesk Vault Basic e система за управление на данни, съхранение и споделяне на файлове във фирмата;
Product Design Suite Premium е следващото ниво, включващо всички изброени
до момента инструменти плюс: Inventor
Routed Systems (вместо Inventor) предоставя цялата функционалност на Inventor
плюс оптималното проектиране и разполагане на кабели, трасета, меки връзки
непосредствено в тримерния модел. Работи директно с проектираните вече
електрически схеми с помощта на
AutoCAD Electrical;
AutoCAD Electrical е разновидност на

AutoCAD, създадена специално за електро проектиране, създаване и изчисляване на табла, трасета и цялостни елинсталации;
3ds Max Design служи за създаване на
фотореалистични визуализации с най-високо ниво на качество, неразличаващи се
от професионална снимка;
Navisworks Simulate - 3D среда за обединяване на разнородни CAD данни. Работи с данни, създадени във всевъзможни
2D и 3D файлове и формати, като Ви дава възможност да ги наслагвате, обединявате и изследвате в тримерното пространство.
Product Design Suite Ultimate е най-високото ниво на пакета и включва всички
вече споменати решения както и: Inventor
Professional - най-мощният цялостен инструмент за създаване на дигитални прототипи. Тази версия на Inventor включва
динамични симулации, натоварвания, якостен анализ, създаване на инструментална екипировка и др.
Alias Design е софтуер за индустриално моделиране и 3D визуализиране на сложни повърхнини и форми.
Софтуерните пакети на Autodesk за
продуктов и машинен дизайн ще направят
лесно и достъпно за българските конструктори дигиталното прототипиране,
включващо модерно 3D параметрично конструиране, симулации, анализ, стрес тестове и фотореалистично представяне за
нуждите на целия инженерингов процес,
както и реализирането и усъвършенстването на иновативни конструкторски решения на базата на вече съществуващи
собствени и/или външни CAD данни в различни формати. Ще можете да решават
по-бързо от конкурентите си, все по-растящите и по сложни инженерингови задачи и проекти. Ще бъдете в състояние да
предлагате комплексни продукти и машини на конкурентни цени в съкратени срокове и с гарантирано проверени, предварително тествани виртуално модели при
оптимални разходи и цени.
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електроника

Electronica 2012
Продуктови и технологични новости от 25-ото издание
на изложението

Над 2669 изложители от 49 страни участваха на тазгодишното издание на изложението за електронни компоненти, системи и приложения
electronica, което се проведе между 13 и 16 ноември 2012 г. в Мюнхен.
Сред най-горещите теми бяха енергийно ефективните технологии и последните разработки в медицинската електроника. Автомобилната електроника също бе централна тема във всички изложбени категории - от
елементите и системите за управление до новите техники за зареждане на електромобили. Според данните на организаторите, страните с
най-много изложители след Германия бяха Китай, Тайван, САЩ, Великобритания, Италия, Хонконг, Франция, Швейцария и Япония.
Рекордно бе и участието на български компании - със свои щандове се
представиха 8 наши производители на електроника, сред които BGN Електроникс, Векатех, АPS Manufacturing, Комет Електроникс, Ромтех-3С, СЕТ
ПиСиБи Технолоджи, Микроак и Тремол SMD.
По традиция 25-ото издание на изложението представи многобройни продуктови и технологични иновации, с част от които ще ви запознаем в
следващите редове.

Agilent Technologies
Серия тъчскрийн осцилоскопи
В първия ден на Electronica 2012 компанията представи новата си серия
InfiniiVision 4000X, включваща 5 осцилоскопа с максимални работни честоти 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz,

1 GHz и 1,5 GHz. Всеки от тях реално съдържа 5 измервателни уреда:
осцилоскоп с цифрова памет за аналогови и цифрови сигнали, цифрови
канали, анализ на протоколи, цифров
волтметър и двуканален функционален генератор и генератор на сигнали с произволна форма. Осцилоскопите са с тъчскрийн екран и превключване на режима на работа чрез
докосването му.

Analog Devices
АЦП с пълна изолация
Предназначена за приложения в трифазни електромери, интегралната
схема ADE7913 е триканален сигма-
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щите честоти на каналите им е
12,5 kHz, като те се избират по
програмен път и по тях могат да се
обменят данни със скорост 4800
bps. Модемът MU-2-R е предназначен
за вграждане в безжични системи,
включително системи за управление,
като работи в ISM обхвата 433,2434,775 MHz . Сигурността на
връзката е реализирана с вградена
корекция на грешките. Излъчваната
мощност може да се програмира на
1 mW и 10 mW, а скоростта на обмен на данни е 4800 bps. Броят на
каналите е 127 с разстояние между
носещите им честоти 12,5 kHz. За
обмен на данни в индустриални при-

делта аналоговоцифров преобразувател,
осигуряващ галванична изолация чрез трансформатори на веригите за захранване и тези за обмен на данни. Чрез
външен тактов генератор или кварцов кристал могат да се синхронизират до четири АЦП ADE7913. Всяка интегрална схема съдържа сензор
за температура, източник на опорно напрежение и линеен стабилизатор, а управлението й се осигурява
чрез интерфейса SPI. Фирмата предлага и ADE7912 със същите параметри, но аналоговоцифровите преобразуватели за ток и напрежение
са с несиметричен, а не диференциален вход. Новите чипове са в 20изводни широки SOIC корпуси.

ложения е предназначен предавателят TIMOIV с излъчвана мощност,
регулируема между 10 mW и 6 W и
входове за интерфейсите RS232,
RS422 и RS485 и Ethernet, както и
аналогови и цифрови изводи с
възможност за работа като входове и изходи. Компанията представи
и концептуални версии на безжичен
аудиомодул WA-05D, свръхминиатюрен приемопредавател за дистанционно управление D001-TR и миниатюрен теснолентов приемопредавател D006-TR.

Circuit Design
Приемопредавателни
радиомодули

CODICO
Ексклузивни представяния на
MPS и Power Integration

Освен моделите STD-502-R и STD302-R, мостри от които се очакват
в началото на 2013 г., японската
компания представи и две модификации на приемопредавателя LMD400-R с GFSK модулация, предназначени за европейски обхвати - единият за 438-442 MHz, а другият за 458462 MHz. Разстоянието между носе-
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На щанда на дистрибуторската компания специални представяния имаха производителите MPS (Monolithic
Power Systems) и Power Integration. Новата серия MP149х интегрални преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение на MPS осигурява
подобрени топлинни характеристики благодарение на Mesh технологи-
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ята в икономичния корпус TSOT23.
Входното напрежение може да е
между 4 и 16 V, броят на външните
елементи е намален, а коефициентът на полезно действие е над
95% при изходен ток 2 или 3 А. Всички прибори от серията притежават
максималнотокова защита и защита от високи напрежения, докато
индикацията за нормален работен
режим е по желание. Серията
LYTSwitch интегрални LED драйвери
на Power Integration е предназначена
за битови и индустриални приложения и осигурява добра стабилизация
и висок к.п.д. Може да се използва при
замяна на класически таванни осветители за големи помещения, както
и за осигуряване на добри параметри при тиристорно регулиране на
интензитета на светлината. Серията съчетава корекцията на cosϕ и
осигуряването на неизменен ток в
едно стъпало, с което к.п.д. в типичните приложения е над 90%, cosϕ е
над 0,95 и лесно се удовлетворяват
изискванията на EN61000-3-2C за
коефициента на нелинейни изкривявания THD. Реализацията като едностъпален преобразувател отстранява нуждата от големи електролитни кондензатори, с което експлоатационният срок нараства дори
при висока околна температура. Работната честота от 132 kHz позволява използването на малки и евтини бобини в ограничения обем на осветителните тела.

Diotec Semiconductor
SMD шотки изправители
Изправителните мощни Шотки диоди PPS1045 и PPS1545 в тънък корпус за повърхностен монтаж бяха
едни от впечатляващите нови прибори на изложението. Те са с работно напрежение 45 V и токове съответно 10 А и 15 А, и отговарят на
индустриалните стандарти за заемана площ. Основните им приложения са като изходни токоизправители в мощни захранвания, както и в
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тънки комутационни модули за
слънчеви панели. Новият токоизправител S250K от серията Protectifiers
се характеризира с малък пад на
напрежение и издръжливост към големи импулсни токове на отпушените диоди и към големи напрежения в
запушено състояние. Основното му
предназначение е за драйвери на
мощни светодиоди, където малките
загуби на енергия върху моста са от
съществено значение.

EPCOS
CeraLink кондензатори за
бързо превключващи
инвертори
Съвременните
изисквания на
силовата електроника поставят на сериозно изпитание утвърдените технологии за производство на кондензатори. Новостите в полупроводниковите технологии позволяват работа до по-високи честоти на превключване, но това налага и по-строги изисквания към кондензаторите
– да работят стабилно при високи
температури, да издържат големи
токове при тези честоти и капацитетът им да не намалява при прилагане върху тях на големи постоянни
напрежения. Опитът на TDK е позволил създаването на нова антифероелектрична керамика PLZT (lead
lanthanum zirconate titanate) с много
голяма диелектрична проницаемост
дори при прилагане на големи постоянни напрежения, наречена CeraLink.
За свеждане до минимум на съпротивлението на загубите ESR при
използването й са реализирани многослойни кондензатори с медни електроди. Те могат да работят непрекъснато до 100 °С, но за кратко
време издържат на много по-високи
температури. Прототипната серия
съдържа кондензатори 1-100 uF с ра-

ботно напрежение 400 V. Направените експерименти показват значително подобряване на параметрите
на реализираните с тях системи. Например преобразувател на постоянно в постоянно напрежение с IGBT и
кондензатор 20 uF от CeraLink е показал същите параметри, както найдобрите преобразуватели с MOS
транзистори и класически кондензатор. Показан бе и реализиран
свръхкомпактен инвертор за хибридни автомобили с кондензатор
100 uF, монтиран върху три полумостови модула с IGBT.

Farnell element14
Иновации от 17 компании
Дистрибуторът на електронни компоненти представи ексклузивни продукти и решения от редица компании – от Freescale, Atmel и EnOcean
до Tektronix. Една от ключовите презентации бе тази на едноплатковия
компютър Raspberry Pi и неговите
нови аксесоари Gertboard и PiFace,
които са достъпни единствено в дистрибуторската мрежа на Farnell
element14. Сред гостите на живо
бяха изобретателят на Gertboad
Герт ван Лоо и съоснователят на
фондацията Raspberry Pi Пийт Ломас.
По време на изложението Farnell
element14 получи няколко награди от
производители. Omron, ROHM, 3M и
Samtec наградиха компанията за отличните й постижения при дистрибуцията на техни продукти. „Нашият щанд със сигурност бе най-многолюдният, което е доказателство
за отличната работа на екипа ни.
Всеки ден от изложението бе фантастичен за нас“, заяви Нийл Харисън, президент на Farnell
element14.

Fischer Elektronik
SMD конектори за
автоматичен монтаж
Сред новостите на щанда на добре
познатия у нас производител на радиатори, куплунги и кутии Fischer
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Elektronik бе гамата мъжки и женски
конектори за повърхностен монтаж,
конфекционирани на ленти и ролки.
Едно- и двуредовите конектори със
стъпка от 2,54 и 2,00 mm се опаковат в ленти и ролки за нуждите на
автоматичния монтаж. Защитата
на компонентите и прецизното им
позициониране се осигуряват от блистерна лента. На много от конекторите се монтира допълнителен модул за вакуумно захващане в монтажните автомати, който трябва да
бъде отстранен от тях след приключване на спояването. Изложителите от Fischer Elektronik подчертаха специално възможността за реализация на специфицирани от клиента опаковки за автоматичен монтаж.

FTDI
Серия USB контролери
Представената серия
FT12 интегрални схеми
на USB контролери достига скорост
12
Mbps и удовлетворява изискванията на USB 2.0.
Те осигуряват директен достъп до
паметта (DMA) и имат блок за сериен интерфейс (SIE), който поддържа USB протокола, разпознава
пакетите от данни, проверява ги и
осигурява последователността на
обработката им. Интегралните схеми FT120 и FT122 позволяват връзка
с микроконтролери и програмируеми
логически матрици чрез 8-разреден
паралелен интерфейс, докато FT121
ползва интерфейса SPI, за да работи
като управляем (Slave) обект. Схемата FT120 има 3 USB изхода с 320байтов конфигурируем вграден буфер, докато FT121 и FT122 имат 8
двупосочни извода и буфер с обем 2
kB. Последните две могат да разпознават устройства за зареждане
през USB, като осигуряват ток на
зареждане до 1,8 А, вместо класическите 500 mA. Освен това схемите
са с вграден тактов генератор и
имат изход с програмируема често-
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та между 4 и 24 MHz. Всички интегрални схеми работят със захранващи напрежения 3,3 V и 5 V.

некторите могат да се запояват и
по двата разпространени метода тип вълна и SMT рефлоу.

Glyn
Linux стартер кит за
индустриални приложения

Linear Technology
Високотемпературен LED драйвер

Сред новостите на мащабния щанд
на германската дистрибуторска
компания бе и разработеният в Glyn
стартов комплект GLYN-GUI. Предназначен да улесни разработчиците
при реализирането на добре познатите от смартфоните концепции в
индустриалните устройства, той е
базиран на модули на производителя Ka-Ro. Основната му функция е
конфигурирането на embedded-Linux
и embedded-Windows системи, съобщиха изложителите. Той се предлага в различни варианти - от базирани на ARM9, до Cortex A8 и може да
бъде включван към TFT модулите от
EDT серията на Glyn. Благодарение на
капацитивната PolyTouch технология, с негова помощ могат да бъдат
реализирани авангардни концепции за
мултитъч и жестов интерфейс човек-машина. На щанда на компанията бяха представени и различни системи за управление, визуализация,
съхранение на данни и комуникация,
както и модули и компоненти за тях.

Harting
Женски RJ Industrial конектор
за PCB монтаж
Компанията Harting Technology Group
добави към серията Harting RJ
Industrial нови женски RJ45 конектори за PCB монтаж с интегрирани
трансформатори за 10 Gbit. Изключително компактният размер на
конекторите RJ45 дава възможност
за удобна и лесна интеграция във
всички типове интерфейси с IP 65/
67 - от PushPull до Han 3A. Намалената височина е предимство при

Сред новостите бе вариантът
LT3518H на интегралната схема
LT3518 с подобрени параметри. Това
е преобразувател на постоянно в постоянно напрежение с максимално
входно напрежение 45 V. Предназначен е за захранване с неизменен ток
на мощни светодиоди, като се контролира токът в активния проводник на веригата им. Интегралната
схема LT3518 може да работи с напрежения между 3 и 30 V, има защита от импулси с амплитуда над 40
V и е подходяща за индустриално и
архитектурно осветление, както и
за транспортни средства. Нейната
разновидност LTLT518Н работи при
температура на кристала до 150 °С.

Maxim Integrated
Интегрален преобразувател
на температура в число
Интегралната схема МАХ31865
включва RTD преобразувател на
температура в съпротивление и
преобразувател на съпротивлението в двоично число, с което се заменят няколко дискретни прибора,
включително многоразреден аналогово-цифров преобразувател, аналогов
ключ със защита и няколко операционни усилвателя и компаратора.
Схемата е предназначена за измерване на температура (най-често
следената в индустрията физична
величина) с точност ±0,5 °С. Вградени са защита срещу входни напрежения над ±50 V (вместо използването на външни елементи) и възможността за регистриране на повреди във вградения сензор и свързващия кабел. Измерването на съпротивлението е опростено, тъй като
не се използват еднаквите източници на ток, познати от класическото трипроводно свързване на сензори. Преобразувателят е в корпус с
20 извода и размери 5x5 mm.

Mean Well
Нови серии токозахранващи
блокове
конфигурации с възможност за
включване на карти и позволява реализацията на нископрофилни възли
и модули. Освен за 10 Gbit се предлагат и версии за 10/100 Mbit и за 1
Gbit. Очакват се още и версии за PoE
(захранване по Ethernet), както и
възможности за модификации, ориентирани към конкретния клиент. Ко-

Сред представените новости бяха
две серии захранвания за електронни апаратури, представляващи ключови стабилизатори с галванично
разделяне. Първата е SDR-960 с мощност 960 W и отговаря на изискванията за тънки стабилизатори (дебелина 110 mm), като е предвидена
за монтиране върху шина DIN TS-35/
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7,5 или 15. Може
да осигури импулсна мощност 1,25
kW за не повече
от 3 s. Благодарение на големия си
коефициент на
полезно действие (94%) и естественото охлаждане без необходимост
от вентилатор, серията отговаря
на изискванията за енергоспестяващи захранвания. Работи с мрежово
напрежение 180 – 264 V и запазва
максималната си мощност при околна температура до 50 °С. Възможна
е работа до 70 °С, но с намалена
мощност. Многобройни са допълнителните възможности, улесняващи
приложенията: паралелно свързване
до 4 стабилизатора, регулиране от
лицевия панел на изходното напрежение, защита от недопустимо входно напрежение и превишаване на
температурата, като и максималнотокова защита (за 3 s стабилизаторът преминава в режим на стабилизация на ток, след което се изключва). Стабилизаторите отговарят на нормите ЕN61000-6-2 за електромагнитна съвместимост, а приложенията им включват индустриални системи за управление, електронно производство, автоматизация, електромедицинска апаратура и
навсякъде, където се изисква безшумна работа шум и е недопустимо използването на вентилатори.
Втората серия захранвания е RSP320 с мощност 320 W, входно напрежение 88 - 264 V и височина 30 mm.
Мощността се запазва при околна
температура от -30 до +50 °С, но е
възможна работа до +70 °С при намалена мощност. Серията включва
модели с изходно напрежение 2,5, 3,3,
4 и 5 V, всеки с максимален изходен
ток 60 А. Тук охлаждането се осигурява от вграден вентилатор с автоматично регулируеми обороти.

Microchip Technology
Първата ИС за GestIC
технологията MGC3130
На изложението Microchip представи MGC3130 - първият в света контролер за жестов интерфейс на
базата на електрическо поле, използващ патентованата технология
GestIC, която реализира 3D
безконтактeн потребителски интерфейс. Интегралната схема осигурява проследяване движението на
ръката с ниска консумация на енергия, висока точност, бързина и стабилност и има широки възможности
за конфигуриране, обявиха изложителите. При консумация едва 150 мик-
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ровата в активно състояние
MGC3130 позволява реализирането
на разпознаване на 3D жестове дори
и при сравнително евтини продукти
с батерийно захранване. Ниската
консумация на енергия на MGC3130
и разнообразието от конфигурируеми режими на захранване осигуряват
най-ниската консумация на енергия
от всички известни 3D сензорни
технологии - до 90% по-ниска в сравнение със системите, използващи
видеокамери.
Технологията GestIC постига изключително висока степен на точност
на разпознаване чрез вградената
библиотека Colibri Suite, която
съдържа интуитивни и естествени
човешки жестове. Colibri Suite комбинира стохастичния модел на Марков
с вектори за x/y/z ръчно позициониране и предоставя на проектантите надежден набор от разпознаваеми 3D жестове с ръце и пръсти.
Microchip вече работи съвместно с
производители на различни HMI устройства за внедряване на технологията.

Omron Electronic Components
Нов сензор за присъствие
Класическите инфрачервени сензори
за присъствие често не могат да регистрират наличието на неподвижен
човек в помещение.
Новият безконтактен температурен
сензор
D6T на
Omron с MEMS технология може да регистрира
присъствието на неподвижни хора и
реално представлява алтернатива
на пироелектрическите сензори, използвани в системи за сградна автоматизация, в системи за сигурност
и индустриални приложения. За разлика от повечето сензори за
присъствие на хора, които реагират
на тяхното движение, D6T регистрира присъствието им по топлината на тяхното тяло и, съответно,
осигурява по-надеждно задействане

на прибори като климатици, ключове за осветление и др. подобни. Освен това сензорът D6T може да
работи без да консумира енергия и
да се използва за контрол на работата на отоплителни и климатични инсталации с цел поддържане на
оптимална температура в помещения. Чрез отчитането на необичайни промени на температурата може
да се регистрира спирането на електрическия ток, да се идентифицират силно нагрети обекти преди
възникването на пожар или в болници да се регистрира, че пациентът
не е в леглото си.

Rohde & Schwarz
Приемник за EMI намалява
времето за тестване
Благодарение на широколентовата
си архитектура приемникът R&S
ESR EMI test receiver позволява стандартните измервания на електромагнитни смущения да се извършват до 6000 пъти по-бързо в
сравнение с други съществуващи
прибори. Двата модела на новия при-

емник с честотен обхват от 10 Hz,
съответно до 3 GHz и до 7 GHz, удовлетворяват всички изисквания на
потребителите, които трябва да
издават документи за електромагнитната съвместимост на изделия
в търговската мрежа. Приборът
R&S EMC32 удовлетворява всички
стандарти, прилагани от измервателни лаборатории и такива за електромагнитна съвместимост и използвани от производители и доставчици на електрооборудване. Приемникът извършва сканиране във
времевата област, ползвайки бързото преобразувание на Фурие, което
по информация на производителя
дава възможност за многократно побързо измерване на електромагнитните смущения. Благодарение на
това стандартните измервания за
установяване на електромагнитната съвместимост, които досега
изискваха часове, сега се извършват
за секунди. Предимствата на новия
метод за измерване се проявяват
особено отчетливо, когато се разполага с малко време за тестване,
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електроника
например в автомобилната промишленост и осветителните системи.
Приемникът изписва на дисплея анализирания спектър като функция на
времето и осигурява запис до 5 часа
на резултатите от измерванията,
което позволява да се откриват случайно настъпващи взаимодействия.
Вграденият тригер с честотна
„маска“ (фиксираща определена честотна лента) позволява да се регистрират специфични събития в рамките на наблюдавания спектър. Тригерът се задейства при наличие на
сигнал в честотната лента на „маската“, измерването автоматично
спира и причината и резултатът от
въздействието могат да бъдат анализирани. При това могат точно да
бъдат различени импулсните взаимодействия от постоянните. На
дисплея в различни цветове се изписва вероятностното разпределение
на честотите и амплитудите, което прави възможно откриването на
взаимодействия, предизвикани от
широколентови сигнали.
Приемникът позволява и класическо
сканиране чрез стъпкова промяна на
честотата за сравняване на измерванията с вече съществуващи резултати. Може да се използва и като
спектроанализатор, осигуряващ
междинночестотен анализ и изследване във времевата област.
Чрез сензорния екран потребителят
може да програмира определена последователност от измервания и автоматични тестове. Програмното
осигуряване на приемника позволява
свързването му в комплексни системи за оценка на електромагнитната
съвместимост чрез автоматизирана последователност от измервания. Могат да се провеждат и тестове за съвместимост в съответствие с европейските норми, с CISPR
и FCC на модули, електроуреди, комуникационно оборудване, автомобилни системи и др.
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ROHM
Нови 40-волтови мощни MOS
транзистори
Японската компания представи нова
серия, оптимизирана за работа в DCDC преобразуватели с входно напрежение 24 V, предназначени за търговски, индустриални и автотранспортни приложения. Предлагат се 13 разновидности в 6 различни корпуса и
токове между 9 и 100 А. Специфичната нова структура позволява повишаване на к.п.д. с 30% спрямо съществуващите преобразуватели благодарение на значително по-малката
постояннотокова консумация. Мощните MOS транзистори имат важна роля в определянето на параметрите на преобразувателите и трябва да работят при високи честоти
за минимизиране на загубите. За разлика от MOS транзисторите в битови приложения, тези за индустриални и автомобилни приложения със
захранване 24 V трябва да имат поголям к.п.д., да осигуряват големи
токове и да работят до 40 V.

Най-новите MOS транзистори на
ROHM имат малък капацитет на гейта и ниско съпротивление в отпушено състояние благодарение на специфичната си структура. Произведението RonxQgd, използвано за оценка
на DC-DC преобразувателите с MOS
транзистори, е със 70% по-малко в
сравнение с класическите транзистори, което позволява работата им
при честоти над 1 MHz и използването на по-малки елементи. Някои

от основните предимства са найдобрите ключови характеристики в
индустриалните прибори от този
тип (благодарение на специфичната
структура) и токът от 100 А, идеален за индустриални и автомобилни системи.

ROYALOHM
Свръхминиатюрни чип
резистори
Сред представените продукти
бяха два типа
резистори, като
първите са предназначени да издържат големи
импулси. При тяхна продължителност до 10 us максималната мощност на еднократен импулс е 300 W
за резисторите с корпус 1206 (размери 3х1,55х0,55 mm и номинална
мощност 0,5 W) и 100 W за тези с
корпус 0805 (размери 2х1,25х0,55
mm и номинална мощност 0,33 W).
При по-големи продължителности на
импулсите мощността намалява.
Съпротивленията са в границите
от 1 ом до 10 мегаома, като се
предлагат разновидности с производствен толеранс ±1% и ±5%. Работното напрежение на двете разновидности е съответно 200 V и
150 V, а температурният коефициент е не по-голям от ±100ppm/°С.
Втората разновидност са резистори, чието съпротивление може да
бъде настройвано чрез лазер от клиента, като съществуват 6 разновидности в зависимост от обхвата
на настройка на фабрично зададената стойност – увеличение до 20%,
увеличение до 30%, намаление до
20%, намаление до 30%, изменение с
±10% и изменение с ±20%. Фабричните стойности са между 10 ома и 1
мегаом, корпусите са както в предната разновидност, максималните
мощности са между 0,1 W и 0,25 W,
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а работното напрежение е 100 V
при тези с по-малък размер и 200 V
при по-големите. Температурният
коефициент е ±200 ppm/°С.

Rutronik Elektronische
Bauelemente
Обновената онлайн
платформа Webg@te
Под мотото „Посрещнете бъдещето днес“ на щанда си Рутроник представи технически и логистични иновации, продуктови тенденции и новости от различни пазарни сегменти, подкрепени от примерни реализации. На многобройните чувствителни на допир екрани посетителите можеха да избират типични приложения и да разглеждат подходящите за тях компоненти заедно с техническите им характеристики. Акцент на щанда беше обновената
трета версия на онлайн платформата Webg@te, която посетителите
можеха да тестват „на живо“, при
това подпомогнати от нейния идеолог Тило Ролва, търговски директор
за европейските пазари в Рутроник.
Системата дава възможност за избор измежду повече от милион продукта и поръчка по индивидуални, актуализирани в реално време цени.
Дъщерното дружество на компанията Rusol представи PV модули, инвертори и монтажни системи за фотоволтаичната енергетика.

STMicroelectronics
Мощен аудио усилвател на 24V
Новост на щанда на компанията бе
аудиоусилвателят TDA7576B 24 V. С
голяма мощност, той е предназначен
за камиони, автобуси и селскостопански машини, чието електрооборудване работи с 24 V. Това е първият усилвател, който може да захранва непосредствено високоговорителите в кабината без каквито и да е външни
елементи и потвърждава фирмения
стремеж за навлизане в сектора на
тежкотоварното автомобилостроене. Производството на усилвателя
е по масово утвърдената технология

34

Източник: Messe Muenchen International

Източник: Messe Muenchen International

електроника

BCD5, която позволява върху чипа да
се монтират както мощните блокове, така и тези за обработка на сигнали, т. е. не е необходимо използването на по-скъпите многочипови интегрални схеми. Основните параметри на усилвателя са захранващо напрежение 24 V с издръжливост към
импулси до 60 V, изходна мощност
2х20 W, минимален брой външни елементи (няма прехвърлящи кондензатори и елементи за осигуряване на
стабилна работа), стендбай режим
за икономия на енергия, наличие на
извод за диагностика със сигнал при
ограничаване на амплитудата на изходното напрежение, при късо съединение на изхода към маса, към захранващото напрежение или на товара и
при недопустима температура, откриване на постоянна съставка в
изходното напрежение и защита от
товари с напрежение 60 V.

Supertex
Входен блок за ултразвуков
приемник
Представена бе интегралната схема MD3872, всеки от осемте канала на която съдържа програмируем
чрез SPI интерфейс нискошумящ предусилвател, управляван с напрежение атенюатор за плавно регулиране на коефициента му на предаване
между -47 и 0 dB, програмируем усилвател със стойности на коефициента на усилване 23,5 dB, 29 dB, 34,5
dB и 40 dB, филтър за възпрепятстване на взаимното влияние между сигналите чрез ограничаване на
честотната им лента преди квантуването (Anti-aliasing Filter) и 12разреден аналоговоцифров преобразувател с честота 50 MHz. При честота 5 MHz входното шумово
напрежение е 1,1 nv/√Hz, а входният
шумов ток – 1 рА/√Hz.

TE Connectivity
Фамилия максималнотокови и
температурни защити
Филиалът TE Circuit Protection на компанията представи нова серия от

нискоомни интегрални схеми за
повърхностен монтаж. Те едновременно осигуряват максималнотокова защита и защита при надхвърляне на определена температура и са
предназначени за блоковете за защита на батерии в компактни битови
устройства като смартфони, плейъри и портативни GPS прибори. Тяхното съпротивление след запояване
е между 10 и 25 милиома и са предназначени за работни токове не помалки от 2 А. Предлагат се в корпуси 1210 (размери 3х2,54 mm), 1206
(размери 3х1,52 mm) и 1812 (размери 3х4,57 mm).

Texas Instruments
Първите програмируеми
диференциални усилватели
Ключова новост на щанда на Texas
Instruments бяха новоразработените
програмируеми диференциални усилватели (PDA), които съчетават найдоброто от класическите диференциални усилватели (FDA) и усилвателите с регулируем коефициент на
усилване(VGA).
Серията включва LMH6881 и
LMH6882, които се характеризират
с нисък собствен шум, малки нелинейни изкривявания, горна гранична
честота 2,4 GHz и цифрово управление на коефициента на усилване в
границите между 6 и 26 dB. То може
да се извършва по два начина - чрез
SPI интерфейс със стъпка 0,25 dB и
чрез двоично число в паралелен код.
При първия усилвател то е 5-разредно и осигурява стъпка 2 dB, а при
втория е 7-разредно и стъпката е
0,25 dB. Така параметрите на схемите могат да се променят чрез регулиране на усилването без смяна на
външни резистори или избор на различни диференциални усилватели,
както и да се оптимизира коефициента на усилване на всяко стъпало.
Според изложителите от Texas
Instruments това ще доведе до революционни промени в начина за проектиране на електронни схеми с
диференциални усилватели.
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Fully optimized system efficiency: >93% peak
Clean switching waveforms with minimal ringing
72% space-saving compared to conventional discrete solutions
High current handling
Optimized for use with ZMDI’s ZSPM1000 true digital PWM controller
ZSPM8060-KIT: Open-Loop Evaluation Board for ZSPM9060
Operation temperature: -40°C to +125°C
VIN: 3V to 16V (typical 12V)
IOUT: up to 60A
Low-profile SMD package: 6mmx6mm PQFN40
ZMDI green packaging and RoHS compliant

ZMD Eastern Europe Ltd., ул. Първа 22, 9006 Варна
тел.: 052 388 561, 0896 739 433, 0878 388 561
факс: 052 362 800, anelia.pergoot@zmdi.com, www.zmdi.com
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TTI
Новости от Molex и Murata
Power Solutions
В резултат на разширението на
сътрудничеството си с Molex дистрибуторът tti представи изцяло
нова гама конектори със и без уплътнение, заздравени за целите на
транспортния и автомобилния сектор. Конекторите без уплътнение
включват модулната система
Stac64, чиито изводи за закрепване
върху платки са със стъпка 0,64 mm,
серията Mini50 от едноредови конектори за същото закрепване, която има с 50% по-малки размери в
сравнение с класическите конектори USCAR 0,64 mm, конекторът
DuraClik със заключващ механизъм,
осигуряващ сигурна връзка при големи вибрации и компонентите
HSAutoLink за високоскоростни шини
за данни.
Новост от Murata Power Solutions бе
серията МЕЕ1 преобразуватели на
постоянно в постоянно напрежение
за монтаж върху печатна платка с
един изход и мощност 1 W. Предназначени са за разнообразни приложения в индустрията, автоматизацията и измервателните системи,
където е необходимо маломощно
захранване с галванично разделяне.
Серията преобразуватели са с голям
к.п.д. и включват разновидности с
най-често използваните номинални
входни и изходни напрежения. В сравнение с предлаганите на пазара подобни продукти, преобразувателите от серията МЕЕ1 имат до 8% поголям к.п.д. с типични стойности
между 76% и 86% в зависимост от
изходното напрежение. Влиянието
на изходния ток върху изходното на-

прежение е значително намалено.
Максимално допустимото напрежение между входа и изхода е 1 kV. Преобразувателите се предлагат в два
корпуса – SIP с 4 извода и DIP с 8
извода.

u-blox
Нови UMTS/HSPA модули Lisa
Добре известният у нас
швейцарски
производител
разшири фамилията Lisa 3G с
два нови продукта – Lisa U260, поддържаща използваните в Северна и Южна Америка II и V честотни обхвати и Lisa
U270, която е предназначена за предпочитаните в Европа, Близия Изток
и голяма част от Азия I и III обхвати. Приложенията в съвременните
системи за телеавтоматика, като
например при определяне на местоположението в сгради, се улесняват
от поддържаната от модулите технология CellLocate. Сред предимствата на модулите се изтъкват съвместимостта с четирилентовата
GPRS/EDGE и намалената консумация – 1,5 mA в пасивен режим. Производството им е организирано в
сертифицирани за доставки за автомобилната промишленост мощности в съответствие със стандарта
ISO/TS 16949.

Vicor
Понижаващи DC стабилизатори с I2C интерфейс
Към своята серия PI33XX Picor CoolPower ZVS на понижаващи стабилизатори с поддържане на напрежени-

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

ето върху
т о в а р а
(Point
of
Load) компанията обяви
14 нови продукта. Те работят
с
входно напрежение между 8 и 36 V,
имат голям изходен ток, изходни напрежения 3,3, 2,5, 1,8 и 1 V и се управляват и програмират чрез интерфейса I2C. Използването на технологията за превключване в нулата на
мрежовото напрежение (Zero-Voltage
Switching, ZVS) подобрява захранването на товара и осигурява най-големия за този клас стабилизатори
к.п.д. при изменения на входното
напрежение в широки граници. Технологията осигурява големи мощности
в малък обем, работа с високи честоти и минимизация на загубите.
Продуктите от серията PI33XX са
с размери 10х14х2,56 mm и корпус
LGA SiP. За увеличаване на мощността няколко стабилизатора могат
да се свържат с един проводник без
никакви допълнителни елементи.
Външните елементи на стабилизаторите са бобина и по един малък
керамичен кондензатор на входа и
изхода, като не са необходими елементи за честотна компенсация.
Стабилизаторите са единствените
в класа си, които чрез допълнение
към I2C могат да дават сведения за
до 6 вида настъпили повреди, като
освен това чрез интерфейса се задават границите на изходното напрежение и посоката на предаване
на данните през някои от изводите.
Всички стабилизатори са с максимален изходен ток 15 А.

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
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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електроника
Wago
Клеми за печатни платки
Picomax и Picomax Ecom
При серията Picomax усилието на
пружина от хром-никелова стомана
се използва както за закрепване на
проводника, така и за осигуряване на
контакта със съответния щифт.
Опроводяването е
възможно в монтирано и немонтирано състояние на клемата. Интегрираният заключващ
елемент елиминира
възможността за
неволно изключване,
а почти пълното
потъване на женската клема в редичката с щифтове
осигурява виброустойчивост до 20
g. При серията Picomax Ecom отсъства корпусът за щифтовете, които при сериите 2091 и 2092 са
монтирани в клемата при доставка
и така се запояват към платката.
При необходимост женската част
на клемата може да се извади и прехвърли към друга платка, без да се
нарушава опроводяването. И двете
серии се произвеждат във варианти
с растер 5 и 7,5 mm, като са подходящи за TH reflow запояване.

Weidmueller
Конектори с улеснено
свързване на проводниците
Демонстрираните на щанда на компанията конектори Omnimate PGK 4
позволяват лесно свързване на проводници във и извън апаратурите
без никакви инструменти. Тяхната
дебелина от само 5,1 mm позволява
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свързването на блокове с много
проводници
чрез закрепване на конекторите
в отвори на
панели с дебелина между 1,5 mm и
3 mm. Към
конекторите могат да се свързват
проводници със сечение до 4 mm2, независимо дали са едно- или многожилни с капсула на края (DIN 46228/1).
Изводите лесно могат да бъдат
маркирани от горната или долната
страна на конекторите. Параметрите са в съответствие с IEC
60947-7-1, т. е. работно напрежение
500 V, импулсно напрежение 6 kV и
максимален ток 32 А. Материалът
на конекторите позволява непрекъсната им работа при температури
до 120 °С, а устойчивостта на запалване е V.0 в съответствие с
UL94.

Yokogawa
Първият 8-канален осцилоскоп
за смесени сигнали
Японската фирма за производство
на електронни измервателни прибори привлича вниманието с първата
в индустрията серия осцилоскопи
DLM4000 за смесени сигнали, разполагащи с 8 аналогови входа и един
цифров за 24-разредни числа. Те са с
широк екран с диагонал 30,7 cm и
представляват съчетание на 8-каналния осцилоскоп DL7480 със серията прибори DLM2000, работещи по
mixed signal технологията. Приложе-
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нията на серията са преди всичко в
областта на микропроцесорните
системи, автомобилостроенето,
мехатрониката и най-вече силовата
електроника, където често се налага контролиране на работата на
трифазни драйвери и инвертори, в
чиято вторична страна трябва да
се измерват три тока и три напрежения. Освен това в електромобилите и възобновяемите енергийни източници използването на четириканални осцилоскопи често се оказва
недостатъчно. Подобно е положението и при всякакви сложни прибори
и системи, където са необходими
осцилоскопи с повече канали. В съвременните микропроцесорни системи
възможността за анализ на 8 аналогови канала и едновременно с това
извършване на многоканален анализ
на логическите нива прави серията
DLM400 незаменима, твърдят производителите. Подобно е положението при проверката на състоянието на други електронни системи или
осъществяването на цялостен анализ на шините им. Примери за необходимостта от няколко канала с
възможност за математическа обработка на събираните данни са
схемите с IGBT, работещи при висо-
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електроника
Българските компании отбелязаха
силно представяне на Electronica 2012

Тремол SMD – монтаж на електронни изделия

Издателството за техническа периодика
TLL Media предизвика интереса на посетителите с новия брой на списание SouthEast European Industrial Market (SEEIM) и публикуваното в него уникално проучване за
производителите на медицинска електроника в България, Румъния и Сърбия.

СЕТ ПиСиБи Технолоджи – производство на печатни платки.

BGN Електроникс – PCB асемблиране, производство на електронни системи.

Векатех - проектиране и производство на електронни модули.

Комет Електроникс – дистрибуция на електронни елементи и производство на електронни изделия.

ки честоти, където трябва да се
демодулират и анализират управляващите импулси, например при използване на ШИМ в инвертори и
електрозадвижвания. Осцилоскопите от серията DLM4000 дават
възможност да се използват четирите "математически" канала за едновременно измерване на параметрите на сигналите с прилагане сложни математически функции.

ZMDI
Ново поколение MOS
транзистори с вграден
драйвер
Компанията от Дрезден, известна с
разработката на енергийно ефек-
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Ромтех-3С – производство на електронни,
ел. механични продукти, LED осветление.

тивни продукти,
представи мощното стъпало
ZSPM9060 от
типа
DrMOS,
съдържащо мощен MOS транзистор и неговия
драйвер в компактен корпус с размери 6х6 mm, който заема със 72% помалко място върху печатната платка в сравнение с предшестващите модели. Той осигурява най-големия в класа си коефициент на полезно действие
надхвърлящ 93%, работи с входно напрежение 3-16 V, честота до 1 MHz и
температурен обхват от -40 до +125
°С. Предназначен е за икономични син-

хронни понижаващи стабилизатори
без галванично разделяне с големи
изходни токове, работещи с високи
честоти и подържащи напрежението
върху товара. В комбинация с други
интелигентни захранващи блокове
на ZMDI, стъпалото може да се използва в сървъри, блокове за съхранение
на данни, платки с микропроцесори и
програмируеми логически матрици и
др. Стъпалото е съвместимо със серията ZSPM10xx контролери за конфигурируеми цифрови захранващи системи в стабилизатори без галванична изолация и с други контролери с
широчинноимпулсна модулация. Към
стъпалото се предлага и развойна
платка.
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платена публикация

Представяне на приемо-предавателен
радиомодул на 2.4 GHz за индустриални
приложения
Circuit Design, Inc, водещ доставчик на маломощни радиомодули с ниска мощност, обяви пускането на STD-502-R,
интегрален приемо-предавателен радиомодем на 2.4 GHz за
индустриални приложения.
STD-502-R работи в честотен диапазон от 2.4 GHz, достъпен в целия свят. Предназначен за вграждане в оборудване, този радио приемо-предавателен модул е разработен за промишлени приложения, които изискват постоянно и надеждно функциониране. При работа с батерия,
той постига обхват на радиокомуникация над 300 m.
Освен използването на високо шумоустойчива директна пакетна модулация с разпределен спектър (DSSS), модулът има функция за многообхватно приемане с цел предотвратяване загубата на сигнал. Това осигурява изключително стабилна и надеждна радиокомуникация в претоварения честотен обхват 2.4 GHz ISM.
Тези основни функции са включени в новоразработена
специализирана интегрална схема (ASIC), чието използване осигурява стабилни доставки на продукта в дългосрочен план, тъй като не се разчита на други радиочестотни интегрални схеми.
Приемо-предавателят използва отворен входно/изходен интерфейс, което позволява на потребителите да

използват свои собствени протоколи. В допълнение, модулът може да предава данни, включващи продължителни поредици от идентични битове, които не могат да
бъдат предадени с конвенционалните радиомодули.
Освен STD-502-R, продуктовата линия на Circuit Design
включва приемо-предавател STD-302N-R за индустриална
употреба, обхващащ от 300 MHz до 1.2 GHz, осигурявайки
покритие на ISM честотния диапазон по цял свят.
Мострите ще бъдат налични от януари 2013 г. Производството е планирано да започне през май 2013 г.
Circuit Design показа продукта на изложението Electronica
в Мюнхен, Германия (13 - 16 ноември 2012 г.).
Техническите характеристики и приложения на
STD-502-R са както следва:
Технически характеристики
•Директна пакетна модулация с разпределен спектър
(DSSS)
•Многообхватно приемане
•Комуникационен обхват от 300 m (LOS)
•Ниска консумирана мощност 10 mW 3.3 V 68 mA
•Скорост на данни 9,6 kbps/19.2 kbps

•Вградена функция за откриване на съвпадение на
пакети от данни
•Работна температура от -20 до+65°С
•Съответствие с европейския стандарт EN 300 440, американския FCC, част 15.247 и японския ARIB STD-T66
Приложения
•Дистанционно управление на промишлено оборудване
•Индустриални телеметрични и мониторингови системи

За Circuit Design
Circuit Design, Inc. проектира и доставя маломощни радиомодули мощност за различни области на приложение, като например телеуправление, телеметрия, аларми, сериен пренос на данни и аудио. Продуктите отговарят на европейския стандарт
ETSI, американския FCC и японския ARIB.
Качеството е гарантирано с ISO 9001- сертифицирани процеси на проектиране и производство, базирани в Япония.
Запитвания:
Circuit Design GmbH
Schleissheimer Str. 263, 80809 Munchen
тел.: 089/ 358283-60, факс: 089/ 358283-66
e-mail: info@circuitdesign.de, web: www.circuitdesign.de
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електроапаратура

Избор и съгласуване на
автоматични прекъсвачи
в уредби ниско напрежение
Част 2. Избор на параметри, каскадиране, съгласуване и селективност.

Продължение от бр. 8/2012
на сп. Инженеринг ревю

Избор на параметрите
на автоматични
прекъсвачи
След като са изяснени оперативните изисквания към прекъсвачите,
работното напрежение и максимално импулсно напрежение и максималните товари на електрическите
табла, и е избран типът на прекъсвачите, следва изборът да се детайлизира, като се определят основните
параметри по ток.
Критериите при избора са:
l термична и електродинамична устойчивост на прекъсвачите в режим
на късо съединение;
l съгласуване на защитните криви
на прекъсвачите с характеристиките на защитаваното оборудване и
тоководещи части за целия диапазон
от работния ток до максималния
ток на късо съединение;
l осигуряване на селективност при
изключване на последователни прекъсвачи и други защитни устройства.

Термична и
електродинамична
устойчивост на
прекъсвачите в режим
на късо съединение
Осигуряването на термична и
електродинамична устойчивост на
прекъсвачите се заключава в избор
на прекъсвачи с такива параметри,
които да удовлетворяват следните
условия:
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(1а) Icu ≥ Ics > Iк.с. max,
или като минимум
(1б) Icu > Iк.с. max > Ics
(2) Icw> Iк.с. max
(3) Icm> i(уд)к.с. max,
периодичната
където Iк.с. max е
съставка на максималния ток на късо
съединение, i(уд)к.с. max e амплитудата
на ударния ток на максимално късо
съединение.
При изпълнение на условие (1а),
прекъсвачът е готов да бъде включен незабавно след изключването на
късото съединение и да направи поне
още един цикъл, докато при изпълнение само на условие (1б) прекъсвачът
не бива да бъде включван веднага
след изключването.
Условие (2) е релевантно само за
прекъсвачи с възможност за нарочно
забавяне на бързодействащата защита. Тогава стойността на Icw, с
която извършваме проверката, се
взема от таблиците на производителя за именно тази стойност на
времезакъснението, която смятаме
да използваме.
Стойността Icm (условие 3) нормално се указва само за големи
прекъсвачи, за които се предполага,
че се използват близо до захранващия трансформатор и са свързани
към него с кабели (шинопроводи) с
голямо сечение, така че очаквания
коефициент на ударния ток е голям.

Изключвателна способност
на прекъсвачите
и каскадиране
Каскадирането е термин, който
се прилага към последователното

включване на два прекъсвача в дадена верига, като при това поне висшестоящият прекъсвач има т. нар.
токоограничаване.
Физическата същност на токоограничаването се състои в това, че в
процеса на отваряне на контактите
на прекъсвача между тях възниква
електрическа дъга, която добавя във
веригата на тока на късо съединение
както допълнително активно съпротивление, така и противоелектродвижещо напрежение, чиято големина
зависи от скоростта, с която се
раздалечават контактите.
Всеки прекъсвач, а така също и
стопяемите предпазители има някакво токоограничаване, доколкото
изключването на тока на късо съединение винаги е свързано с възникване
на дъга. Съвременните производители на прекъсвачи обаче разработват
специални технологии, за да увеличат възможно най-много ефекта на
токоограничаване. Основно целта на
всички тези технологии е намаляване времето, нужно на контактите
да започнат да се отварят и увеличаване скоростта на раздалечаването им.
И така, когато това отваряне
започне още в първия полупериод на
тока на късо съединение, преди да е
достигната първата му (и най-голяма, заради ударния ток) пикова стойност, имаме ефективно токоограничаване. При това токът, протичащ
във веригата след прекъсвача, има помалък от очаквания (изчислителен)
ток на късо съединение. Добрите
токоограничаващи прекъсвачи огра-
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Фиг. 1.

ничават амплитудата на тока до
около 10% от амплитудата на периодичната съставка на очаквания ток
на късо съединение.
Токоограничаването има редица
положителни ефекти от различно
естество за уредбата, затова всеки от тях ще бъде разглеждан поотделно в следващите точки. Тук
а

първо ще стане дума за най-очевидния от тях, а именно: след като
имаме токоограничаващ прекъсвач
на вишестояща позиция (например
П1-1 от фиг.1), можем да изберем
долустоящ прекъсвач (за примера –
П2-1) с много по-малка изключвателна способност (Icu, Ics). За целта производителите предлагат криви, от

които може да се определи колко ще
бъде пиковата стойност на ограничения ток в зависимост от изчислената очаквана ефективна стойност
на периодичната съставка на тока
на късо съединение (фиг. 2а).
Ефектът от каскадирането се
мултиплицира, ако в каскадата са
включени повече от един токоограничаващи прекъсвачи, като всеки от
тях работи в режим на токоограничение. Физически, това се основава
на факта, че токоограничаващото
действие на един прекъсвач не е непременно свързано с последващо изключване. Когато се получи късо съединение с достатъчно голям ток
след долустоящия прекъсвач, бързодействащите елементи от защитите и на двата прекъсвача започват отделяне на техните контакти, възниква дъга и се осъществява
токоограничаването. При това, ако
прекъсвачите са подбрани със селективни защитни характеристики, долустоящият прекъсвач ще изключи по-бързо и контактите на
висшестоящия ще се върнат във
включено положение, като така се
съхрани и принципът на селективност. За съжаление, ефектът от
последователното токоограничаване не е пропорционален, а помалък, защото, както се вижда от
кривата, ефектът на токоограничаване намалява с намаляване на
стойността на очаквания ток на
късо съединение.

б

Фиг. 2.
Източник: Schneider Electric
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Фиг. 3.

Фиг. 4.

Съгласуване на
защитните криви на
прекъсвачите с
характеристиките на
защитаваното
оборудване и тоководещи
части
По същество това означава
първо: избор на прекъсвач с подходяща за защитавания обект защитна
характеристика и второ: избор на
настройките на тази характеристика, ако има настройваеми такива.
Фиг. 3 и фиг. 4 изобразяват характеристиките на два от най-често
срещаните обекти за защита - кабел и асинхронен електродвигател.
Кабелите са чувствителни към
термичното въздействие на протичащия през тях ток. Термичната
устойчивост на един примерен ка-
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бел като функция на допустимата
продължителност на протичане на
тока от големината му е изобразена със синята крива на фиг. 3. В установен режим (по-дълъг от 1 до 6
часа, в зависимост от кабела) съществува равновесие между отделената в резултат на протичането на
тока топлина и отдадената в околната среда топлина. При това, в
зависимост от големината на тока,
температурата на равновесното
състояние е различна. Производителите на кабели указват максималния
работен ток на кабела така, че температурата му в установен режим
да не превишава максимално допустимата за дадения тип кабел температура. Този ток е изобразен с
вертикалния участък 1 от характеристиката на кабела. При продължително превишаване на максимално

допустимия работен ток, респективно температура, изолацията на
кабела старее бързо и в определен
момент се стига до пробив. Задължително се указват също така условията на полагане на кабелите и
температурата на околната среда,
при които е даден максимално допустимият продължителен ток. При
отклонения от стандартните условия се използват коефициенти за
корекция на тази стойност.
В режим на късо съединение (с времетраене до 10 s) процесът е адиабатен, т. е. отделената в резултат
от протичане на тока топлина няма
време да се отдели в околното пространство, а отива изцяло за повишаване температурата на кабела.
В резултат температурата се повишава толкова, че може да се стигне до незабавна повреда на кабела.
Кривата на тока, при който се достига максимално допустимата
кратковременна температура за
дадения тип кабел, се описва със зависимостта I2t = k2S2, където I е
токът, t – продължителността на
протичането му, а S – сечението на
кабела, k е коефициент, който зависи от материала на проводника и от
материала на изолацията. Тази зависимост е изобразена с участък 3
от характеристиката на кабела.
Междинният случай на токове на
претоварване, по-големи от максимално допустимия продължителен
ток с продължителност от 10 секунди до 1 час е изобразен с пунктирания участък 2 от характеристиката на кабела. Нормално производителите не предоставят данни, характеризиращи този процес, а и не е
нужно. По същество в този диапазон
попадат претоварвания, свързани с
включване на допълнителни товари
или увеличаване на мощността им.
За разлика от пусковите токове на
електродвигатели, които нормално
траят под 10 s и могат да се предвидят при проектирането както по
големина, така и по продължителност, токът на претоварвания от
оперативно естество може да бъде
предвиден, но не и точната му
продължителност. Ето защо практически кабелите линии се избират при
проектиране с максимално допустим
ток, по-голям от максималния работен ток на линията, включващ и
такива претоварвания, отчетени с
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подходящ избор на коефициентите
на едновременност на всички консуматори.
Така че зоната на нормална работа (зелената щриховка на фиг. 4)
представлява правоъгълник, ограничен отдясно от големината на максимално допустимия ток на кабела.
Зоната на повреда (червената щриховка) се намира надясно от кривата на термична устойчивост на
кабела.
Правилно подбраната защита на
един кабел трябва да има характеристика (сивата щриховка), изцяло
разположена в зоната между зоната
на нормална работа и зоната на повреда. Така постигаме едновременно
защита на кабела от повреда и неизключване на консуматорите в нормален работен режим. На практика
изборът на защитните параметри
на автоматичен прекъсвач за защита на кабел се извършва по три
точки:
1) Ток на термична защита.
Необходимо е Iраб< Ir< Iкаб,
където Iраб е максималният ток на
товара, а Iкаб – максимално допустимият продължителен ток на кабела.
2) Изключване на минимален ток
на късо съединение.
Необходимо е продължителността на въздействие на тока да е достатъчно малка, така че да не се
превиши максимално допустимата
температура на кабела. С други
думи, пресечната точка t1 на кривата на изключване на прекъсвача и
вертикалната права, описваща минималния ток на късо съединение, да
бъде под кривата на термична устойчивост на кабела. За да се извърши тази проверка, всъщност не
е нужно да се построява кривата на
термична устойчивост на кабела.
Достатъчно е да е изпълнено I2t ≤
k2 S2. Продължителността на протичане на тока t се отчита от защитната характеристика на прекъсвача
за стойността на тока на късо съединение.
3) Изключване на максимален
ток на късо съединение. Аналогично на горното.
Освен тези три точки, останалите части от характеристиката на
прекъсвача нямат пряко отношение
към защитата на кабела. Тях обаче
подбираме така, че да се постигне
селективност с долустоящите
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прекъсвачи и, ако защитаваме едновременно кабела заедно с присъединените към него консуматори, съгласуване с характеристиките и на консуматора.
Такъв случай е илюстриран на фиг.
4 - защита на асинхронен електродвигател и захранващия го кабел. Тук
са представени кривата на термична устойчивост на кабела (отново
в синьо) и пусковата крива и кривата на термична устойчивост на
електродвигателя (с червено). Избраният кабел е с максимално допустим ток, по-голям от номиналния
ток на двигателя, което е практически достатъчна гаранция, че той
е с по-голяма термична устойчивост от двигателя във всеки режим
на работа. Зоната на повреда е
обединението на зоните на повреда на кабела и на двигателя. Защитата трябва да осигури изключване под прага на термична устойчивост на двигателя при претоварване и късо съединение и под прага на
термична устойчивост на кабела
при късо съединение в коя да е точка по неговата дължина. Зоната на
нормална работа съществено се
отличава от зоната за кабели. Тук
е необходимо защитата да не изключва пусковия ток на двигателя,
който нормално трае от 1 до 10 s
в зависимост от двигателя и задвижвания механизъм и се изменя във
времето, както е показано на фигурата.
Удобно е за защита на двигатели да се прилагат специално конструирани за целта автоматични прекъсвачи, тъй като формата на защитните им криви пасва добре на
характеристиките на двигателите, използвани в практиката. Изобразената на фиг. 4 крива е типична
за такъв прекъсвач. Той има термичен изключвател с настройваема
характеристика и електромагнитен изключвател с фиксирана или
настройваема характеристика, без
закъснение. Освен прекъсвачи с комбинирана термична и електромагнитна защита, понякога се налага
да се използва комбинация от две
отделни устройства. Например
електромагнитен прекъсвач заедно
с отделно термично реле, въздействащо на контактора. Този вариант е особено удачен при схема за
пускане звезда-триъгълник, като

термичното реле се свързва към
фазния ток и така осигурява прецизна защита и в двата режима на
работа на двигателя и то с по-малко термично реле. Също така се
използва комбинация от електромагнитен прекъсвач и отделно пусково-регулиращо устройство като
софтстартер или честотен преобразувател с вградена защита от
претоварване. В тези случаи при
избора на електромагнитен
прекъсвач се държи сметка за съгласуването на защитната му характеристика и с характеристиката
на термична устойчивост на
въпросното допълнително защитно
устройство по същия начин, както
се процедира с изходящия кабел.
Някои други основни категории
консуматори са:
l Линии с луминесцентно осветление. Имат пусков ток, чиято големина и продължителност зависят силно от вида на стартовото устройство.
l Линии за битови консуматори, които са предимно електротермични
прибори и лампи с нажежаема жичка.
Имат малък пусков ток.
l Електронни устройства. Обикновено имат малка термична устойчивост.
Тук е мястото да се спомене, че
има случаи, когато стопяемите предпазители са за предпочитане пред
автоматичните прекъсвачи, въпреки
че не предлагат толкова гъвкави и
прецизни защитни характеристики
и удобство при експлоатацията.
Преди всичко, добре подбраните
стопяемите предпазители могат да
осигурят по-голямо бързодействие
от кой да е автоматичен прекъсвач,
а за вериги с ниска термична устойчивост това е от решаващо значение.

Ефект на
токоограничаването
при защита на
консуматори
и тоководещи части
Фиг. 3 и 4. представят случаи с
доста скромни токове на късо съединение. Ако обаче токовете на
късо съединение са достатъчно големи, те могат да предизвикат недопустимо прегряване на защитавания обект, дори изключването на
прекъсвача да е в диапазона на миг-
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новената му защита. Изразено графично, това се случва, когато точки t1 и/или t 2 от фиг. 3 попадат надясно, в зоната на повреда, а аналитично – когато не се изпълнява условието I2t ≤ k2S2 . В този случай
има четири възможни решения, всяко от които влияе върху един от
четирите параметъра на формулата:
l Избор на прекъсвач или стопяем
предпазител с по-голямо бързодействие. Вероятността за решаване
на проблема по този начин не е много голяма, особено ако има причини
да не може да заменим автоматичния прекъсвач със стопяем предпазител. Бързодействието на различните прекъсвачи в зоната на мигновената защита не се различава толкова драматично.
l Избор на кабел с изолация XPLE,
вместо такъв с РVС изолация. Коефициентът к в първия случай е поголям.
l Избор на кабел с по-голямо сечение.
В този случай се получава оскъпяване на проекта, а може да възникнат
и проблеми с монтажа.
l Използване на токоограничаващи
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прекъсвачи, при което се намалява
токът на късо съединение.
Последният вариант предлага найголям диапазон за подобрение и е
икономически най-ефективен. Трябва
също да се има предвид, че токоограничаващият прекъсвач облекчава
условията по термична устойчивост на всички устройства след себе
си, включително прекъсвачи от пониско ниво, а това дава възможност
за избор на по-прости и по-евтини
такива.
Производителите на токоограничаващи прекъсвачи предоставят криви, от които в зависимост от теоретичния изчислителен ток на късо
съединение се отчита директно реалната очаквана стойност на израза I2t, наречен джаулов интеграл - фиг.
2б.

Селективност
Принципът на селективност
изисква, когато два прекъсвача са
разположени един след друг по дадена верига и се появи късо съединение или претоварване след долустоящия, повредата да бъде изключена
от последния. Висшестоящият
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прекъсвач трябва да изключи само в
случай на отказ на долустоящия.
Например, в уредбата, изобразена на
фиг. 1, трябва да се осигури селективност на прекъсвачите П1-1 и П21. Ако при някаква стойност на тока
на повредата имаме изключване на
висшестоящия, или и на двата
прекъсвача, тогава има "неселективно изключване".
Селективността се постига,
като се подберат подходящи характеристики на двата прекъсвача, или,
казано с други думи, прекъсвачите се
съгласуват един с друг. При това,
разбира се, не трябва да се нарушава коментираното по-горе съгласуване на прекъсвачите със защитаваните обекти.
Съгласуването може да се постигне, като се подбират две основни
групи параметри на защитните характеристики на прекъсвачите:
Съгласуване по ток - вж. фиг. 5.
Токовете на термичната и на
бързодействащата защити на висшестоящия прекъсвач се избират
по-високи от тези на долустоящия.
Надеждно съгласуване (жаргонно
наричано "отстройване по ток") се
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Фиг. 5. Съгласуване по ток.

получава, когато съотношенията
Ir.висшестоящ/Ir.долустоящ , съответно
или
I sd.висшестоящ / I sd.долустоящ
Im.висшестоящ /I m.долустоящ надминават определена стойност. Тази
стойност е различна за различни
типове прекъсвачи и типове защити на различни производители и
следва да се търси в справочната
литература, предоставяна от фирмите, в което се състои и основната трудност при съгласуването на
прекъсвачите. За най-простите и
масово използвани автоматични
прекъсвачи - миниатюрните
прекъсвачи, може да се каже, че
съгласуване по ток се постига между всеки две съседни нива на стандартните номинални токове, стига типовете на изключвателните
им криви да са еднакви, или да се
подреждат по възходящ ред в последователност B-C-D.
Съгласуване по време - вж. фиг.
6 и фиг. 7. Може да се постигне, когато бързодействащата защита на
висшестоящия прекъсвач има времезакъснение на задействане. Съгласуването по време е допълнение към
съгласуването по ток, така че изискванията за „отстройване“ по ток
остават същите, затова е по-правилно да говорим в случая за „съгласуване по ток и време“.
Както се вижда на фиг. 5, когато
прекъсвачите са съгласувани само по
ток, селективността съществува
до определена граница, а именно –
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Фиг. 6. Съгласуване по време - частична селективност.

до точката, в която характеристиките на мигновената защита на
двата прекъсвача се приближат
твърде много една до друга или с
други думи, когато токът е толкова голям, че задействат мигновените защити и на двата прекъсвача.
В този случай се говори за „частична селективност“.
При съгласуването по време са
възможни два варианта:
При висшестоящ прекъсвач, за
който Icw <Icu, защитната характеристика има чупка за I= Icw , при която
се реализира мигновено изключване.
Ако в този случай Icw.висшестоящ <
Icu.долустоящ, то отново има частична селективност. Това е случаят,
илюстриран на фиг. 6.
Ако Icw.висшестоящ > Icu.долустоящ, то
точката на задействане на мигновената защита на висшестоящия
прекъсвач излиза извън диапазона на
използване на прекъсвачите (надясно
от полето на графиката), защото
долустоящият прекъсвач трябва да
е избран така, че неговата изключвателна способност Icu.долустоящ да е
по-голяма от максималния ток на
късо съединение. В този случай има
пълна селективност. По същите
съображения, когато за висшестоящия прекъсвач е в сила Icw=Icu и това
му позволява да работи с изведена
мигновена защита, има винаги пълна
селективност. Случаят на пълна селективност е илюстриран на фиг. 7.
Двойка прекъсвачи, които имат

частична селективност, могат да се
използват без нарушаване принципа
на селективност в дадената уредба,
стига максималният ток на късо
съединение да е по-малък от границата на селективност.
Производителите на прекъсвачи
разработват таблици за селективност на своите прекъсвачи или софтуерни продукти, които позволяват лесно и надеждно избиране на
двойки селективни прекъсвачи с отчитане границата на селективност.
Благодарение на специално разработени технологии и извършени изпитвания, производителите могат
да постигнат разширяване на времевата селективност и след границата, от която задействат едновременно и двете мигновени защити.
Това няма как да бъде надеждно оценено само като се сравняват кривите на защита. Единствено резултатите от заводските изпитания
могат да гарантират такова разширение на селективността.

Подобряване на
селективността при
използване на
токоограничаващи
прекъсвачи
Когато долустоящият прекъсвач
ограничи тока на късо съединение
дотолкова, че точката на задействие на висшестоящия да се придвижи наляво по характеристиката
до зона с по-голямо времезакъснение,
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чиито защити
имат възможност за избираемо времезакъснение на бързодействащата защита и възможности за комуникация
между защитните блокове на
прекъсвачите от
различни нива.
Принципът на действие на този метод е:
Висшестоящият прекъсвач е
настроен с минимално времезакъснение на бързодействащата заФиг. 7. Съгласуване по време - пълна селективност.
щита.
При
възникване на посе получава допълнително разшире- вреда след долустоящия прекъсвач,
ние на селективността по време.
неговият защитен блок регистрира повредата и едновременно подаЛогическа селективност
ва сигнал към защитния блок на висЛогическата селективност може шестоящия прекъсвач. В резултат,
да се прилага при големи прекъсвачи, последният превключва характери-
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стиката на бързодействащата защита на по-голямо времезакъснение. Така се дава време на долустоящия прекъсвач да изключи селективно повредата. Ако за това време долустоящият прекъсвач не изключи, най-вероятно става дума за
негов отказ и висшестоящият
прекъсвач изключва повредата в качеството си на резервна защита.
Когато късото съединение е между двата прекъсвача, а това предполага, че то е и с по-голям ток, защитата на долустоящия прекъсвач не
регистрира повреда и защитата на
висшестоящия изключва бързо, без
външно предизвиканото забавяне.
Така описаният принцип може да
се прилага и към повече от два
прекъсвача, свързани последователно
във веригата на късото съединение.
По този начин се постига едновременно и пълна селективност, и бързодействие при изключване на къси
съединения в по-високите нива на
уредбата, следователно, облекчава
се задачата за обезпечаване на термичната устойчивост на елементите от тези нива.
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Най-интересните
проекти
за автоматизация
на 2012 година
Преглед на сп. Инженеринг ревю на приключени през изминалата
година проекти в областта на индустриалната автоматизация
на водещи български инженерингови и търговски фирми
Уважаеми читатели,
Представяме на вашето внимание преглед на някои от най-интересните проекти в сферата на индустриалната автоматизация, приключени
през 2012 г. Информацията за тях е предоставена от водещи български
инженерингови и търговски фирми, които представят по един свой реализиран в България или извън страната проект, финализиран през изминалата година. За съжаление, немалка част от компаниите, които поканихме да представят свои интересни проекти за автоматизация, бяха
възпрепятствани да се включат, вследствие на наложени условия за конфиденциалност от страна на инвеститорите. В текущия брой ще намерите първа част на прегледа „Най-интересните проекти в областта на
индустриалната автоматизация, приключени през 2012 година“. Проектите са представени по азбучен ред на името на фирмата, предоставила информацията. Прегледът продължава в следващия брой (1/2013) на
Инженеринг ревю – списанието на българската индустрия.

Актив Сълушънс нов завод Арома
Система за енергиен
мениджмънт
През 2012 г. Арома завърши изграждането на новия си завод, отговарящ на всички европейски директиви и световни стандарти за производство на козметични продукти.
Арома е компания, позната с екологично ориентираната си политика,
свързана с производството на екологично чиста продукция и с инвестициите в нови технологии, водещи
до оптимизиране на производството и енергоспестяване. Затова
съвсем естествено един от фокусите при изграждането на новия завод
за козметични продукти бе върху
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контрола на енергийното потребление и по-специално върху системата
за енергиен мениджмънт, която
предприятието внедри. Системата
за енергиен мениджмънт обхваща
всички видове енергия и групи енергийни потребители в предприятието. Отчита се потреблението на
електроенергия, на топло- и студоенергия, изразходвана за вентилация
и климатизация на завода, както и
разходът на газ за различни производствени нужди. Също така се отчита и потреблението на топла и
студена вода.
След оценка на предложенията на
участниците в конкурса за изграждане на системата, за изпълнител е
избрана Актив Сълушънс. Решение-

то, което компанията предложи,
удовлетворяваше всички изисквания
на инвеститора. Изградената система за енергиен мениджмънт
AromaEnergyManagement е базирана
на софтуера за автоматизация и
контрол на Active Solutions, на контролери на Wago Kontakttechnik, както
и на комуникационни устройства и
броячи на импулси на българската
компания Gineers. Специалистите от
Актив Сълушънс се спряха на трислойна архитектура за максимална
надеждност и мащабируемост на
системата.
AromaEnergyManagement отчита
31 електромера, 18 топло- и студомера, 20 водомера и 8 разходомера за
газ и за пара. Данните от измервателните уреди се съхраняват в база
данни на произволно малък интервал
от време, който се конфигурира през
администраторския интерфейс на
системата. Системата позволява
наблюдение и съхранение както на
регистрите за натрупана енергия и
количество вещество, преминало
през измервателните уреди, така и
на моментни стойности като електрически ток и напрежение, активна
и реактивна мощност, фактор на
мощността, дебит, температура и
т. н. Софтуерът предлага богати
възможности за наблюдение в реално
време в графичен и табличен вид,
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ни в енергийни групи, като всеки уред може да участва с
различен коефициент в дадената енергийна група. Това
позволява голяма гъвкавост при анализирането на енергопотреблението и енергийната ефективност на предприятието. Функциите за алармиране, които
AromaEnergyManagement предлага пък дават възможност
за адекватно следене на отклоненията от нормалното
потребление на енергия, както и своевременно установяване на течове от системите за водоснабдяване и газоснабдяване. Модерната софтуерна архитектура на системата позволява използването й от различни потребители, свързани както в локалната мрежа на компанията,
така и през защитена връзка от произволно място извън
предприятието, като няма лицензионни и технически
ограничения за броя на компютрите, на които ще бъде
инсталирана клиентската част на софтуера.
Въвеждането в експлоатация на системата за енергиен мениджмънт ще позволи на предприятието ефективно управление и оптимизиране на потреблението на
енергийни ресурси, както и създаване на прогнози за
нуждите от енергия за бъдещи периоди.

Алфа машинекс - Амер спортс, Чепеларе
Система за цифрово управление на агрегатна фреза

създаване на справки, отчети и графики на базата на съхранени данни за произволно избран период от време, експортиране на данните в Excel и PDF, разпечатване на справките, отчетите и графиките и др. Регистрираните в
системата измервателни уреди могат да бъдат групира-
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Един от най-интересните проекти, реализирани от
Алфа машинекс през 2012 г., е внедрената система за
цифрово управление на агрегатна фреза в завод Амер
спортс - Чепеларе.
Благодарение на разработения уникален засега софту-
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ер потребителят може да генерира
изпълним код за Sinumerik 802Dsl.
Успешно бе осъществено разчитането на чертеж от Auto Cad и изработени специфични детайли за нуждите на завода едновременно от два
инструмента. Програмата е разработена и приложена от инж. Стефан
Ставрев и инж. Валентин Карагьозов.

ЕЛИА Рудничен комплекс Елаците-Mед
Цялостна автоматизация на
"Корпус едро трошене №1" и
обвързването й с "Корпус едро
трошене №3"
През 2012 г. фирма ЕЛИА София
спечели конкурс за проектиране и
изпълнение на обект "Цялостна автоматизация на "Корпус едро трошене
№1" и обвързването й с "Корпус едро
трошене №3" на Рудничния комплекс
на Елаците-Mед. Основен наш партньор при проектирането и реализацията на проекта беше фирма
КАСТИВА. Представеният проект
показва как за по-малко от 6 месеца
се извърши пълна автоматизация на

54

работещи производства в тежката
индустрия без нарушаване на технологичния процес.
Реализацията на проекта започна
през месец април 2012 г. и завърши
окончателно през месец октомври
същата година с преминаването на
72-часoви проби за "Корпус едро трошене №1" и "Корпус едро трошене
№3".
Основните цели на автоматизацията на "Корпус едро трошене №1"
са стабилизиране на процеса чрез
регулиране и оптимизиране на технологични параметри; постигане на
по-висока производителност и качество на крайния продукт, удовлетворяващ последващите процеси в
Обогатителния комплекс. Също
така, системата има за цел да синхронизира отделните технологични
съоръжения; да подобри воденето на
процеса от операторите; да повиши
надеждността на съоръженията и да
подобри сигурността и безопасността. Сред останалите й задачи е
намаляването на разходите и престоите; комуникацията между от-

делните технологични подобекти и
обмен на текуща информация, както
и обединението на "Корпус едро трошене №1" с "Корпус едро трошене
№3" и на ниво операторско управление.
В процеса на проектиране са обследвани и прецизирани всички параметри на технологичните процеси
на системата за автоматизация.
Обхват на системата за автоматизация и управление
В рамките на САУ са обхванати
всички технологични обекти на "Корпус едро трошене №1":
l Управление на трошачка - първи
стадий на трошене (ККД), маслено и
хидравлично стопанство към нея.
l Управление на пластинчати питатели –1-ви и 2-ри потоци.
l Управление на трошачки-втори
стадий на трошене ( КРД-1 и КРД-2),
маслено и хидравлично стопанство
към тях.
l Управление на изнасящи гумено
транспортни ленти (ГТЛ 1 и ГТЛ2).
l Управлението на пластинчатите питатели към двата потока се
реализира чрез честотни инвертори,
а контролът и управлението на гумено транспортните трактове
става чрез системата SIMOCODE на
фирма SIEMENS.
Структура на реализираната системата за управление
В обема на реализирания проект е
обхванато основното технологично
оборудване.
Предпочитана структура от гледна точка на процеса е конфигурация
SIMATIC S7 системи и децентрализирана периферия. Конкретните системи са централен процесорен модул (периферия S7-300; децентрализирана периферия ЕТ200М); локални
операторски панели по всички коти,
където са разположени основните
технологични механизми.
Системите за управление на обхванатите производствени цехове
са обвързани с индустриална мрежова структура, както следва:
l Терминална мрежа - Ethernet 1 100 Mb/s; оптична/електрическа служи за обвързване на операторска
станция в "Корпус едро трошене
№3";
l OS - сървъри в операторския
пункт в "Корпус едро трошене №1";
OS- сървъри - осъществява обмена на
данни между терминална и контролерна мрежа, както и координация
обмена на данни с други системи;
l Локална полева мрежа – Profibus
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DP - обхващаща разпределена периферия и интелигентни локални уреди и устройства.
Най-голямото предизвикателство
беше реализирането на проекта при
работещ рудничен комплекс, с много
кратки прекъсвания на базата на
абсолютно прецизиран и съгласуван
с възложителя график. Оценката от
възложителя е силно положителна,
отчетени са отлично изпълнение,
водещо до повишаване на производителността; подобряване управлението на процеса от оператор; повишаване надеждността на съоръженията; подобряване на сигурността и
безопасността и намаляване на разходите и престоите.

Ехнатон ПСОВ Садина
Автоматизация
на пречиствателна станция
за отпадни води
През месец май 2012 г. Ехнатон
стартира участието си в проект за
изграждане на интегрирана система
от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община

в с. Садина, гара Яна. Главен изпълнител на проекта е Обединение "Геотехмин-Униеко" ДЗЗД. Фирма Ехнатон е подизпълнител на част Автоматизация - КИПиА и SCADA към
ПСОВ Садина.
Системата за автоматизация
обхваща наблюдение и управление на
потока мръсна вода от три резервоара (Инфилтрат, МБТ и Хан Богров); контрол на процеса на пречи-

стване на водата в два броя биобасейни и четири реактора, както и
обработка на излишната утайка и
пречистената вода. Управлението се
извършва посредством PLC Modicon
M340 на Schneider Electric. В КИПиА
частта е използвана процесна измервателна апаратура на Hach Lange, а
системите за измерване на ниво и
дебит са на Siemens. За наблюдение
и контрол на процесите на IPC e
инсталиран SCADA Citect продукт с
възможност за архивиране, както и
един брой терминал, монтиран в
MCC помещението. Проектът е изпълнен до края на месец ноември
2012 г. и в момента тече подготовка за подписване на акт 16.

Йокогава България Лукойл Нефтохим Бургас
Анализаторна система за
измерване на сяра в течен
продукт
През изминалата година Йокогава
България работи по проект за проектиране, изработка и доставка на
анализаторна система за измерване
на сяра в течен продукт. Апликацията бе разработена за нуждите на
обект "Привеждане на Изомеризация
на Н-Бутан към проектни характеристики", намиращ се на територията
на "Лукойл Нефтохим Бургас". Анализаторът е за измерване на обща сяра
с ниски концентрации - в случая обхватът на меренето е 0 - 2 wt ppm.
За осигуряване безопасната работа анализаторът следва да е инсталиран в анализаторно помещение, оборудвано със системи за подготовка
на пробата и климатична инсталация.
След успешно проведени заводски
изпитания, системата бе доставена и инсталирана на територията
на обекта. В най-скоро време се пред-
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вижда започването на нормалната й експлоатация, успоредно с пуска на обект "Изомеризация на Н-Бутан".

ПЛ Контрол Bosch Solar Energy, Германия
Система за полунепрекъснато израстване на
силициеви монокристали
През месец юли 2012 г. българските предприятия ПЛ
Контрол и Техно Съпорт завършиха съвместен инженерингов проект на територията на Bosch Solar Energy –
Германия.

Целта на проекта бе да се оптимизират разходите
по производство на монокристален силиций. Реализацията на първата прототипна установка започна в средата на 2010 година. Контрактор на немския концерн e
Техно Съпорт, който разработи идейния проект на механиката на база на собствено ноу-хау и идеи на процесни инженери от Bosch. Фирма ПЛ Контрол е привлечена
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като конструктор и производител на системата за
задвижване и управление.
Предизвикателствата за двете български фирми към
онзи момент далеч не се изчерпват само със стриктната система за контрол на качеството на възложителя.
Класическият процес на израстване по метода на Чохралски се осъществява във вакуум, в чиста среда, при температура на стопилката съвсем малко под 1500 °С. Наличието на метални атоми в досег със силиция е критично.
Свръхчистият силиций се топи в кварцов тигел. Получаването на стопилка, нейното хомогенизиране, дотиране
и т. н. отнема близо 24 часа при консумирана мощност
от порядъка на 200 kW. След приключване изтеглянето на
кристала, на дъното на тигела остава неизползван материал. Изчаква се около 8 часа за изстиване на установката, което – поради различния коефициент на разширение
на силиция и кварца, води до повреждане на тигела.
Идеята е да се скъси времето на производство и
консумацията на тигли и енергия, а и да се повиши безопасността при работа в този буквално металургичен
процес. Чрез въвеждането на устройство, захранващо
установката със силиций без тя да изстива, както е под
вакуум (което пести време и се изхвърля много по-малко
остатъчен материал) е възможно изтеглянето на до 4
кристала с помощта само на един тигел.
Резултатът от проекта бе понижаване на себестойността на монокристалите с около 30%, вследствие на
което възложителят решава да използва метода във
всичките си фабрики, като по български проект така
наречените "фийдъри" се произвеждат серийно в Германия.

САТ - завод Холсим, с. Бели извор
Иновативна система за оползотворяване на
твърди битови отпадъци
През септември 2012 г. официално бе открита безлюдна инсталация по проект "Екорек 2.0" – Иновативна система за нарязване, дозиране, транспорт и оползотворяване чрез изгаряне на твърди битови отпадъци", изградена на територията на циментов завод в с. Бели извор,
Холсим (България). Тази инсталация дава възможност за
увеличаване на обема на използваните горими отпадъци
с близо 35 000 тона годишно. Общата инвестиция на
проекта възлиза на 6,5 млн. евро, като 26% са финансирани от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".
При тази инсталация твърдите горими отпадъци
пристигат сортирани и се разтоварват директно от
камиони в складова шахта. Чрез автоматизиран, безоператорен грайферен кран входящите суровинни материали се подават към шредираща линия. Тя включва
първично нарязване на суровината, прецизно транспортиране и автоматично премахване на материалите,
които не са подходящи за изгаряне. Следва сепариране на
феромагнитните частици от суровината. В края на линията материалът се нарязва вторично и той бива
транспортиран чрез верижен транспортьор към складов бункер. След прецизно изземване и дозиране с точност килограми на час материалът се транспортира към
главна горелка на пещта.

Райзинг БМС - Елаците-Мед
Централизирана система за мониторинг и
архивиране на данни от отделните
производства
Изградена е централизирана система за мониторинг
и архивиране на данни от отделните производства.
Системата разполага с възможност за интеграция на
множество външни инсталации и контролери на базата
на драйвери за тях или ОPС свързаност. Пример е връзката с индустриални контролери в цех Молибденова флотация или връзката чрез ModBus протокол към VersaMax
PLC конфигурирани да обработват информация от анализатор Courier6 на Outotec.
Достъпът до системата е възможен от произволна
Интернет точка. Системата е с векторна графика и
позволява развойна дейност без нужда от спиране. Възможен е екскорт на данни в множество формати.
От изсипването на отпадъците в склада до подаването на горивото в горелката процеса е изцяло автоматизиран и се следи от дежурен оператор. Непрекъснато се
следят качествените и количествените параметри на
материала чрез инсталирани автоматични пробовземачи и прецизни датчици през целия му път и съхранение.
Проектът е базиран на участието на водещи европейски фирми като Siemens, Lindner, DiMatteo, Schenck,
Scheuch, Simo CZ и др. В този проект за първи път фирма САТ е генерален изпълнител и реализира не само електроразпределението и автоматизацията, но и строителството, доставката и механичния монтаж на цялото технологично оборудване, предавайки обекта „до
ключ“, спазвайки сроковете и изискванията за обекти,
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финансирани по европейски програми.
Проектът е продължение на вече изградените от САТ
автоматизирани инсталации на територията на този
завод за оползотворяването на отпадни автомобилни
гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци. САТ
е изпълнител и на други екологично значими проекти за
оползотворявне на отпадъци както в България, така и в
чужбина: твърди отпадъци - "Холсим България - Бели Извор", "Холсим Сърбия - Нови Поповац", "Титан - Златна
Панега Цимент"; отпадни гуми - "Холсим България - Бели
Извор", "Италцимент - Девня цимент", "Титан - Златна
Панега Цимент".
Автоматизираните процеси и ангажираността на
конкурентния бизнес при преработката на отпадъци са
една голяма и постоянна крачка в процеса на екологичното опазване на околната среда.

Сигма Русе - Неохим
Автоматизиране на управлението на паровата
система
Торовият производител Неохим инвестира 950 000
лева в автоматизация на паровата си система. По-голямата част от тези средства дружеството получи, след
като кандидатства по кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /КЛЕЕВЕИ/ към Европейската банка за възстановяване и развитие. На 23 март 2012 г. успешно завърши 72-часовата проба при експлоатационни условия на обект "Цех
841/ВиП/ Автоматизиране на управлението на паровата система на Неохим".
За проекта, разработен от Сигма - Русе, са били необходими близо шест месеца за изграждане на системата
за мониторинг на пароразпределението в торовия производител. Тя е компютъризирана и автоматично отчита добива на пара и нейната консумация в производствените цехове.
Автоматизацията на паровата система пряко е
свързана с подобряване на енергийната ефективност.
Посредством нея с изключителна прецизност се следи
консумацията и разходът на пара от отделните потребители. Това позволява подаването й да се оптимизира,
а излишната пара да се насочва към Турбогенераторната станция за производството на повече електроенергия за собствени нужди.
"Вече не ползваме аналоговите уреди, целият процес
се вижда като на длан на мониторите на два компютъра: производството на пара като температура, количество, налягане и съответно разходването й. От тези
параметри пряко се влияят количеството и качеството на произвежданите продукти. Сега много по-лесно се
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управлява режимът на поддържане на параметрите на
налягането на парата в паропроводите към цеховите
консуматори. За разлика от преди, когато отстраняването на аварийна ситуация, примерно, изискваше ангажирането на дву- и трикратно по-голям човешки ресурс
и редица ръчни операции“, коментира инж. Красимир
Янакиев, началник на цех Пароразпределение. Инж. Янакиев изрази надежда, че няма да е далеч времето, когато
подобна съвременна техника ще бъде внедрена и за водите в торовия производител.

Симплекс - Пивоварна индустрия
Софтуерна система за обработка и анализ на
данни
През 2012 г. фирма Симплекс внедри софтуерна система за обработка и анализ на данни в три производствени
предприятия - Шуменско пиво (през месец февруари), Загорка (септември) и Пиринско (декември). Системата,
наречена FDM (Factory Data Manager), обединява системите за технологичен и енергиен мониторинг и може да
работи както като надстройка на съществуващи SCADA
системи, така и самостоятелно за анализ и обработка
на данни в индустриални системи. Може да бъде инсталирана под Windows XP, Windows 7, Windows Vista или
Windows Server 2008. Системата е изградена на модулен
принцип, като активирането на отделните модули е в
зависимост от желанието на потребителите.
Модул "Електроенергия" разполага с функционални
възможности за запис на данни за настройка на производствени системи на високо, средно и ниско напрежение; генериране на отчети за изпълнение на настройка и
управление на консумацията в реално време; генериране
на отчети и автоматично изчисляване на глоби за нерегламентирано използване на реактивна енергия на 15,
30 и 60 мин. Системата позволява автоматично генериране на заявка за доставка на електроенергия в съответствие със закона за енергетиката; архивиране и
генериране на отчети за всички измервани величини на
електроенергийната система (ток, напрежение, фактор
на мощността, хармоници и др.); възможност за задаване на тарифи. Във възможностите на модула са още изчисляване на средна цена на електроенергията при плащане по тарифен план и/или при покупка на електроенергия на пазара; изчисляване на небаланси за произволен
период от време; анализ на структурата на небалансите; генериране на товарови графици с прогнозни стойности на консумация на електроенергия в съответствие
с производствен план на предприятието; създаване на
виртуални консуматори и групиране на консуматорите.
Модул "Разходомери и броячи" позволява запис на дан-
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ни от показанията на различни прибори включени в производствения процес в т. ч. водомери, топломери, разходомери за пара, природен газ, разходомери и броячи на
продукция и др. Данните се представят в графичен и
табличен вид.
Модул "Технологични величини" дава възможност за
запис на технологични параметри като дебит, ниво, температура, налягане, pH, проводимост и др.; създаване на
графични и таблични отчети с данни; поддръжка на много
функции на една графика; създаване на групови отчети.
Внедреният модул „Технологична ефективност„ предоставя запис на данни за престои, аварии, режими на
работа и произведени количества от машини и съоръжения; оn-line изчисляване на технологичната ефективност
на поточна линия и на отделна машина; анализ на използваемостта на машини и съоръжения, на тяхната ефективност и структура на повредите и др.
Системата дава възможност и за статистическа обработка на данните и изчисляване на средни стойности, отклонения, минимална и максимална стойност; определяне
на апроксимиращи функции от типа: пълзящо средно, полиномиална апроксимация, сплайн функции; бърза Фурие трансформация; определяне на автокорелация на функция.
Модул "Производство" генерира отчети за произволен период от време; транзакционни справки и дава
възможност за връзка на транзакциите с технологични
данни от производството.
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Сред останалите функции на софтуера са автоматично генериране на отчети по предварително зададена
схема и изпращане по електронна поща; използване на
темплейти при генериране на отчети; оn-line регистрация на събития в системата и изпращане на съобщение
по електронна поща.

Шнайдер Електрик България - ПСОВ Варна
Етап от реконструкция и модернизация на
пречиствателната станция
Съгласно техническото задание на възложителя на
този етап от модернизацията на ПСОВ Варна бяха доставени следните продукти: автоматични прекъсвачи,
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цифрови релейни защити, измервателни трансформатори, силови трансформатори 20/0,4 kV, електрически
табла за електроразпределение, електрически табла
МСС+PLC за управление на технологичния процес (помпи, клапи и др.), електрически табла с честотни регулатори тип Altivar за управление на производителността
на въздуходувките; SCADA система.
Дейностите включваха:
l Подмяна на прекъсвачи, измервателни трансформатори и релейни защити на четири присъединения и секционен прекъсвач в ЗРУ 20 kV в основен трафопост и в
ТП "Компресорно". Автоматично включване на резервното захранване (АВР) между секционен прекъсвач и захранващи входове в ЗРУ 20 kV.
l Доставка на силови трансформатори 20/0,4 kV,
всеки по 1600 kVA за захранване на технологично оборудване и въздуходувки.
l Доставка на шинопровод за връзка на трансформаторите с РУ 0,4 kV.
l Изграждане на нова РУ 0,4 kV за електрозахранване

62

на новите турбокомпресори.
l Изграждане на разпределителна уредба 0,4 kV за
присъединяване на два когенератора.
l Изградена е система за дистанционно наблюдение
и управление (телесигнализация, телеизмерване и телеуправление) на електросъоръженията 20 kV и 0,4 kV от
централен и локален диспечерски пунктове.
Обхват на проекта по част Автоматизация:
Съгласно техническото задание на възложителя беше
изградена система за автоматично управление чрез PLC
и SCADA система за дистанционно наблюдение и управление на технологичното оборудване. Обемът на информацията, която се контролира от SCADA системата, е:
технологични сигнали, измерени от КИП в различните
точки на пречиствателната станция, съгласно технологичната схема, а именно: разтворен кислород, съдържание на нитрати, съдържание на фосфати, рН, нива, t°C,
налягания, дебити на води, утайки и биогаз, и др.
Следят се и електрически сигнали и параметри на ел.
съоръженията в пречиствателната станция – напрежения, токове, състояние на комутационната апаратура,
включено и изключено положение на съоръжението, повреда, данни от ЦРЗ. В таблата за управление МСС на
отделните подобекти на системата са монтирани PLC
тип Modicon M340 за управление и сигнализация. На вратите на тези табла са монтирани дисплей с възможност за четене на съответни параметри, както и
възможност за локално управление през тях.
SCADA в ЦДП, както и в локален ДП, позволява на операторите на ПСОВ да контролират обекта и да въздействат върху
него, да наблюдават тренда на измерените величини, да генерират отчети, да запазват информацията в архиви и др. Системата е изградена на базата на софтуера Vijeo-Citect SCADA
клиент-сървър и е гъвкава, отворена, децентрализирана, обектно-ориентирана и в съответствие с последните изисквания за SCADA системи. SCADA софтуерът в ЦДП е инсталиран на два персонални компютъра, свързани в Ethernet мрежа,
като по този начин се осигурява резервиране на информацията, както и споделяне на ресурсите за отчет. Достъпът на
персонала е изграден на няколко нива, като всяко от нивата
дава достъп до точно определена информация и възможности за управление на системата.
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Системите DEVI интелигентна защита
против лед и сняг
Няма по-красива и пленителна гледка
от зимния пейзаж. За съжаление обаче
тя е придружена и от проблеми. Предстои Ви изриване на снега от входните
алеи. От олуците и стрехите трябва да
се премахнат ледените висулки. Да се почисти снега от покривите. Тротоарите
и пътищата се нуждаят от редовно почистване и посипване със сол или пясък.
През последните години сме свидетели
на много случаи на пострадали хора и вреди, причинени от суровите зимни условия. Имуществени щети, по-високи разходи за поддръжка, покачващи се застрахователни премии, телесни наранявания
и доста по-лоши неща.

За щастие съществува решение: В
продължение на повече от 30 години DEVI
разработва и произвежда ефективни решения за справяне с неблагоприятните
зимни условия и предотвратяване на пораженията, причинени от зимата. Днес
ние предлагаме системи против лед и
сняг, които осигуряват ефективно решение и постоянно почистени от лед и сняг
покриви, олуци, стълбища, алеи, тротоари и обществени места.
Системите DEVI против лед и сняг са
напълно автоматизирани, монтират се
лесно, имат живот, колкото на самата
сграда и осигуряват надеждна защита
през студените зимни месеци.
Електронните терморегулатори
DEVIreg гарантират минимални разходи
за енергия. Те прецизно следят климатичните условия и включват системата само при условия, които предполагат снеговалеж или снеготопене - ниска температура и повишена влажност.
Широката гама от електрически нагревателни кабели може да се използва за
защита на всички видове покривни конструкции и олуци на жилищни, търговски
или обществени сгради, включително:
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•Традиционни скатни покриви
•Олуци и водосточни тръби
•Плоски покриви на леки конструкции
•Наклонени покриви от всякакъв тип
Гамата нагревателни кабели за покриви, олуци и водостоци включва кабели с
постоянна мощност DEVIflexTM DTCE и саморегулиращи се кабели DEVI Iceguard.
Системите DEVI против лед и сняг намират приложение не само за отопление
на покриви. Те се използват и когато е
необходимо да се постигне сигурност за
движението и безопасност за пешеходците праз зимата. Системите DEVI могат да се използват под всякакъв вид настилки - плочки, замазки, бетон, асфалт
като приложенията са най-разнообразни:
•Тротоари и пешеходни алеи
•Подходи към гаражи и паркинги
•Външни стълбища
•Наклонени рампи и площадки
•Зони с обществен достъп
Електрическите нагревателни рогозки DEVImatTM се монтират изключително лесно и са идеални за големи площи. Благодарение на това че между-кабелното разстояние е предварително
фиксирано, те могат да се инсталират
бързо под всякакви настилки. Това прави монтажа изключително ефективен
и рентабилен.
Решенията за управление DEVIregTM са
ключът за постигане на рентабилност
и енергийна ефективност на нашите системи. Всички наши терморегулатори автоматично управляват системата в зависимост от температурата. Високотехнологичният интелигентен регулатор DEVIregTM 850 със своите цифрови
сензори прецизно следи температурата,

влажността и атмосферните условия и
Ви гарантира, че системата се активира само когато в действителност е необходимо. При правилни настройки
DEVIreg 850 Ви осигурява до 60% по-ниски експлоатационни разходи на система
за външни площи и 40% по-ниски разходи
при система за покриви в сравнение със
система, управлявана само по температура на въздуха.

Основана през далечната 1942 год.,
днес DEVI е пазарен лидер в областта
на високоефективните електрически
отоплителни системи за вътрешни и
външни приложения. Продуктите на
DEVI са на най-високо ниво по отношение на използваните технологии и качество. Системата DEVI e надеждна и
икономична инвестиция. Термостатите и нагревателните кабели се разработват и произвеждат в два модерни
ISO 9000 сертифицирани завода в Дания. DEVI предоставя 10-годишна гаранция при спазване на инсталационните
изисквания. DEVI е част от групата
Данфосс - най-голямата индустриална
компания в Дания.

Данфос ЕООД
Системи за отопление
тел.: 02 962 69 29, web: www.devi.bg
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Съвместни програмно-технически решения за
управление на турбокомпресорно оборудване
на Statistics & Control, Inc. Honeywell
Услуги
•Динамично изследване на технологични процеси (ТП) - симулирне по събрани данни offline и в реално време;
•Разработка на приложения за управление на ТП;
•Разработка на стратегии за управление на ТП;
•Разработка на проектна документация и ръководства за оператори;
•Разработка и конфигуриране на операторски интерфейси (HMI);
•Планиране и управление на проекти
•Системна интеграция;
•Защита на проекта пред възложителя
•Пуско - наладъчни работи и въвеждане в експлоатация;
•Обслужване и консултиране след въвеждане в експлоатация;
•Обучение на оперативен и инженерен
персонал.

-Регулатор на налягането на парата
за турбини с регулируем пароотбор;
-Турбинен регулатор;
-Индивидуално управление на регулиращи клапани.

Повишаване
производителността,
намаляване себестойността и
енергопотреблението чрез:
•Работа на компресорите в зона максимално близка до линията на помпаж;
•Предотвратяване на помпаж в целия
работен диапазон;
•Висока точност на регулиране;
•Минимизиране разходите за рециркулация или изхвърляне на газ (когато
това е необходимо);
•Поддържане параметъра на процеса, чрез изменение на обороти (ъгъл
на входни апарати), а не чрез дроселиране.

Цели
•Минимизиране броя на "Аварийнийте
спирания" благодарение на:
-ефективни противопомпажни алгоритми;
-ефективни стратегии за оцеляване;
-избягване на "лъжливи" сработвания.
•Намаляване разходите за ремонт и
поддръжка;
•Оптимизирано разпределение на товар(Load Sharing);
•Оптимизирано диспечерско управление;
•Оптимизирано производството и
разпределение на ел. енергия в предприятието при използване на четири
независими алгоритъма:
-Поддържане на честотата при работа на "остров" и регулиране обмена на на активна мощност, при работа в паралел;
-Оптимално разпределяне на топлинен и електрически товар между блоковете при минимизиран разход на
гориво или максимален КПД;
-Поддържане на напрежението, разпределяне на реактивната мощност в
мрежата на предприятието. Регулиране обмена на реактивна мощност
между мрежата на предприятието и
ЕС, когато са съединени;
-Непрекъснат разчет на резервите по
мощност.
•Load Sheding;
•Минимален икономически ефект между 5 и 10%;
•Възвращаемост от 3-12 месеца.

Програмни продукти за
самостоятелно работещи
агрегати
•Предлагани програмни приложения:
-Антипомпажен регулатор;
-Регулатор на обороти за парни турбни;
-Регулатор на обороти за газови
турбини;
-Регулатор на процес;
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Необходима хардуерна/
софтуерна HONEYWELL
платформа:
•Experion R400.1;
•C300-20 редундантен контролер;
•Series C редундантни входно/изходни
модули :
-Speed Protection Module /модул за
упавление и защита по обороти/;
-4 честотни входа & вградени програмируеми функции за защита от развъртане & вграден алгоритъм за определяне достоверността на измерените значения;
-Servo Valve Positioner Module /модул
за позициониране на клапани/;
-Поддържа два сдвоени датчика за обратна връзка тип LVDT, с вградени PID
контури за позициониране на клапани.

SPM - модул за управление и
защита по обороти
•Две независими функции:
-Управление по обороти;
-Защита по свръх обороти.
•До четири електромагнитни датчика;
-Възможно е използване на пасивни
или активни датчици.
•Висока скорост при обработката на
входно/изходните сигнали (10 ms);
•Автоматично откриване на обратно
развъртане, липса или деформация на
зъби по индуктора /зъбното колело/;
•Логическа обработка за недостоверни
значения на измерената честота по
схема 2 и 3;
•Физически дискретен сигнал (DO) за
пределно ускорение в интервал от
20ms;
•Физически дискретни изходи (DO) за
защита (4);
•Аналогови входове с общо предназначение (8);
•Дискретни входове с общо предназначение (8);
•Аналогов изход (1) за присъединяване
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на индикатор и/или рекордер.

SVPM - Модул за позициониране
на клапани
•Управлява до два клапана;
•Външни блокировъчни сигнали (2 DI
inputs)
-Защита и/или изключване по сигнали за аварийно развъртане.
•Схема с двойно резервиране
-Два варианта: SVPM A или SVPM B с
канали за захранване и прием на сигнали от LVDT;
-Безударно превключване.
•Възможно използване на LVDT и
RVDT (2)
-По 3, 4, 5, и 6 кабелна схема.
•Управляващи сигнала (2)
-Еднополюсна (0-50 mA или 0-300 mA);
-Двуполюсна (с10 mA .. с320 mA);
•Универсални Аналогови входове (2) - могат да се използват за алтернативни сигнали от LVDT;
•Аналогови изходи (2) - могат да се използват за алтернативни или паралелни канали за управлящ сигнал;
•Време за обработка и извеждане на
сигнал 2.5 mS;
•Вградени PID регулиращи контури с време за преобразуване от входа до изхода
10 mS (7 до 8 mS при тестиране);
•Нов разширен GenLin Алгоритъм
(ENHGENLIN).

Модернизация на:
•Пневматични изпълнителни механизми;
•Хидравлични регулатори за ниско налягане /с използване на ЕХП/;
•Хидравлична система с използване на
сервомотори "високо" налягане;
•Хидравлична система с използване на
Електромеханични преобразователи/
ЕМП/;
•Защита по свръх обороти.
Стартира успешно и първият съвместен мащабен проект на Honeywell в
партньорство със Statistics & Control,
Inc., (S&C) в България. SOLVAY Group избра съвместното решение на Honeywell
и Statistics & Control, Inc., (S&C) за реализацията на проект за модернизация на
системите за управление, включваща
шест CO2 компресора в завода им
SOLVAY SODI S.A в град Девня. Планирано е проектът да бъде реализиран на
няколко фази през 2013 г. На 14 декември
2012 г. първият от шестте компресора
бе успешно пуснат в експлоатация.

За допълнителна информация телефон 02/4029512
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във фокус

Продукти
и доставчици
за консервната
промишленост
Като продължение на темата, разглеждаща обстойно дейността на предприятията от консервната промишленост в България,
стартирала в рубрика Във фокус на предишния брой на списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, в настоящия
материал ви запознаваме с продукти и решения с приложение в
областта, представени от водещи компании на българския пазар.

Ножичните мелници
GRINDOMIX са приложими
при подготовката за
анализ на продукти
Ножичните мелници от серията
GRINDOMIX са идеален инструмент
за смилане и хомогенизиране на хранителни продукти. С тяхна помощ
може да се обработват обеми до
4,5 л бързо и репродуктивно. Едно
от най-полезните качества на уредите от серията GRINDOMIX е
възможността за намаляване на
размера на продукти с високо съдържание на вода и/или мазнини и
отлична хомогенизация на пробите,
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посредством патентования потъващ капак. Потъващите капаци са
особено полезни при продукти като
марули, салати, зеле, при които
първоначалният обем на продукта е
голям и след смилане той намалява.
Ножичните мелници от серията
GRINDOMIX могат да се ползват за
подготовка за анализ на продукти
като: всякакви видове плодове и
зеленчуци, зърнени храни, какаови
зърна, дълбоко замразени продукти,
риба, месо, маслодайни растения и
много др.
Предлагаме два продукта от серията GRINDOMIX - GM 200 и GM

Източник: Вердер България

300. GM 200 можете да ползвате
при подготовка на проби за анализ с
обеми до 700 мл. Предлагат се и
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специални капаци, намаляващи работния обем до 300 мл.
Можете да избирате смилащи съдове от различни материали, съобразени с твърдостта на вашата проба.
GM 300 е полезна за по-големи обеми на пробите,
както и при продукти с голям първоначален обем.
Уредът намалява размера на материалите за много
кратко време до отлична хомогенизация и репродуктивност на резултатите. Отлична опция са потъващите
капаци, с които пробата е винаги хомогенна.
Благодарение на комбинацията от смилащи съдове и
капаци от различни материали, дигиталното управление на параметрите и възможността за запаметяване на програми, уредите от серията GRINDOMIX са
отлично професионално решение за всяка лаборатория.
В комбинация с подходящото помпено оборудване на
VERDER, RETSCH продуктите предоставят възможност
за оптимизация и на производствените разходи.

Георги Евтимов,
продуктов мениджър Retch, Вердер България

Парните котли Viessmann са с
коефициент на ефективност до 95%
Генерирането на пара безвредно и с малко количество енергия, както и високата сигурност и надеждност на съоръженията, са сред най-важните изисквания
на производствените предприятия и индустрията. За
да се създаде една котелна концепция, напълно отговаряща на нуждите на клиента, трябва да се спазят индивидуалните изисквания. Реализирането стартира
чрез консултация и енергийна калкулация и избора на
парни котли със съответните мощности, които позволяват икономически изгодно и сигурно генериране на
пара. С доставящия се икономайзер и принадлежащата
системна техника, котелът използва горивото особено ефективно. В зависимост от подбора на горелка,
котлите могат да работят на нафта или газ.

Източник: Висман България

Viessmann предоставя и системно решение с котел Vitomax 200-HS
M75A, икономайзер, химична и термична подготовка на водата

Парните котли Vitomax, благодарение на своята конструкция и изпълнение, покриват успешно широкия
спектър от клиентски изисквания и се отличават с
високо качество, дълъг живот на работа. Голямото
разнообразие на модели и мощности, паропроизводство
от 0,26 до 30 t/h, работно налягане от 1 до 30 bar,
дават възможност за направата на най-точния избор.
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Компанията предлага: парни котли с ниско налягане (Vitoplex 100-LS
– паропроизводство от 0,26 до 2,2
t/h, работно налягане 1 bar; Vitomax
200-LS – паропроизводство от 2,9
до 5 t/h, работно налягане 1 bar);
парни котли с виско налягане
(Vitomax 100-HS – паропроизводство
от 1 до 6,4 t/h, работно налягане 616 bar; Vitomax 200-HS – паропроизводство от 0,5 до 26 t/h, работно
налягане 6-30 bar).
Висман България

ГЕМАМЕКС предлага
решения за управление
на машини и процеси
в консервната
промишленост
Фирма ГЕМАМЕКС предлага вече
20 години на българския пазар на
производителите и ползвателите
на машини от консервната промишленост (КП) комплексни доставки на
апаратура и резервни части. Представяните от нас фирми са традиционно известни в този бранш като
производители на надеждна и високо функционална техника. Това са
OMRON, YASKAWA, PATLITE, TELE
HAASE и ESTUN.
Високите температури и относителна влажност са двата фактора,
които определят КП като сурово
изпитание за безаварийна работа на
управленията. В много случаи към
това се добавят технологични операции по измиване и стерилизиране
на машините, при което апаратурата се атакува както от пръскаща
вода, така и от киселинни или алкални препарати. В някои технологии се
среща висока запрашеност на средата. Освен устойчивост на горните
фактори често се налага и антибактериална устойчивост. Така например OMRON предлага сензори от
материали, убиващи бактериите.
Поддържане на температури с
точност десети от градуса, както
и следване на температурни профили продължително време е отличителна характеристика на процесите
по консервиране на храни. Към характеристиките на комутиращата
апаратура се добавя също безконтактно включване на нагревателни елементи. Световен лидер тук е
OMRON с няколкото си семейства
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температурни контролери и PLC за управление на
температури и 2D-температурни полета Celcius. Така например стерилизирането на една консерва изисква оптимално
нагряване, темпериране
и охлаждане с цел да се
щади максимално продукта от нежелани промени
в твърдостта, вкуса,
външен вид и др. Доста
производители на машини използващи автоклави
и др. подобни термични
реактори определено заобикалят тънкостите в управление
и опростяват системите за управление, с което априори залагат условия за перманентен брак на продукцията. OMRON притежава необходимата техника, а ГЕМАМЕКС ноу-хау
за прилагането й. Специално място
бих отредил на хладилните инсталации, които изискват също прецизно
управление на температурни профили като процес на консервиране от
една страна и като процес на енергийна и експлоатационна ефективност на хладилните компресорни
станции.
Следващо важно предизвикателство е постигане на високи скорости и кратки цикли на постъпателни и ротационни движения. Тук можем да изброим пакетиращите,
етикиращите, бутилиращи, стифиращи, опаковащи и др. машини. Изпълняват се сложни движения, синхронизиране на оси, високодинамични
цикли на ускорение, забавяне и спиране и др. Друга синхронизационна
задача е включване на машините в
производствени линии.
ГЕМАМЕКС е доставчик на сервозадвижвания и честотни регулатори с висока надеждност и висока
функционалност от YASKAWA и
OMRON, а за задачи от лимитиран
ценови характер серва от ESTUN.
Не на последно място са процесите по опаковане на продукцията. Тук
се решават на високи скорости задачи по следене на маркери, обработка на изображения, контрол на
качеството, броене на детайли,
селекция по годност и др. Към този
клас задачи бих отнесъл фотосензо-

Източник: Гемамекс

риката и вижън системите на
OMRON. Цяла палитра от фотодатчици служат безотказно с години, а
семейство от цветни камери и системи за обработка на изображения
се използват за инспекция на баркодове, текстови или цветови анализ
на етикети и др. задачи. Много
ефективна за такива задачи е серията FQ камери на OMRON, която
съчетава перфектна функционалност с лесна настройка, обучение
върху образа на обекта и лесно ползване от страна на оператора.
Програмируемите контролери на
OMRON впечатляват с многообразието, многофункционалността и
бързината на PLC-тата си, като се
предлагат няколко базови платформи включително моушън контролера TRAJEXIA. Промишлените мрежови възможности се покриват от
мрежите MEHATROLINK, PROFIBUS,
DEVICENET, Ethernet и Ethercad.
Непрекъсваемото производство
изисква непрекъснат мониторинг и
безопасност на машините. За покриване на това предизвикателство ГЕМАМЕКС представя една
многообразна гама от продукти на
TELE HAASE, а за безопасността
продукти на OMRON. За светлинна
сигнализация на машините предлагаме продуктите на PATLITE.
Роботиката е ново предизвикателство на бранша. За роботизиране на процесите в хранително-вкусовата промишленост предлагаме
SCARA роботи на OMRON,
MOTOMAN-YASKAWA и Декартови
роботи на YAMAHA INDUSTRIAL
ROBOTS.

декември 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2012

69

във фокус
Може коректно да твърдим, че сме комплексен доставчик на апаратура за машините на горния отрасъл
и което е по-важно, че се радваме на едно добро сътрудничество с фирмите от бранша. Освен апаратура за
управление на машини и съоръжения предлагаме консултативна дейност по усвояването и ефективното използуване на ноу-хау на представяните от нас фирми
както и собствен опит от множество разработки.
Георги Генчев, президент на ГЕМАМЕКС

Евротех предлага множество решения с
приложение в консервната
промишленост
Фирма Netzsch Pumps and Systems пусна в производство най-новата си разработка помпи TORNADO 2, обявени за революционно откритие в света на ротационните лобови помпи. Те намират приложение в областта на консервната промишленост и се предлагат на
българския пазар от компанията Евротех.
Новият модел има за цел да оптимизира процесите
и да намали драстично времето и разходите по експлоатацията. TORNADO 2 притежава компактна конструкция с интергриран двигател, без необходимост
от редуктор и рама. Синхронизацията и задвижването на помпата се осъществява посредством зъбен
ремък. Цялостното обслужване на помпата се извършва на място, отпред, без разкачване на помпата
от тръбопровода или двигателя. Конструкцията позволява лесно почистване, абсолютно гладки лобове

70

Източник: Евротех

без наличие на мъртви зони, толеранс при работа на
сухо. За да отговори напълно на изискванията на клиентите си, Netzsch са създали основно два вида помпи. Иновативното решение гумен корпус отвътре,
кореспондиращ с метални лобове за случаите, когато
продуктът има много абразивни частици. За да се
постигне висока износоустойчивост, корпусът на помпата има сваляща се гумена отливка отвътре, а роторите са от неръждаема стомана. Другият вид са с
метален корпус и метални лобове, за случаите, когато се изискват специалните хигиенни помпи изцяло
от неръждаема стомана. В този случай корпусът на
помпата и лобовете са от AISI316 и липсва гумената
отливка отвътре.
Помпите са идеално решение за транспортиране на
течни или вискозни флуиди в областта на хранителновкусовата промишленост. Без значение дали се транспортира продукт със или без твърди частици, помпите постигат дебити от 8 до 119 m3/h, налягане до10
bar, и температурен диапазон до100 °C.
Фирма Lutz Pumpen, представлявана от Евротех за
територията на България, представя новата варелна
помпа B70 Sanitary с приложение и в консервната промишленост. Всички влизащи в контакт с работната
среда части са от устойчивата на съпротивление
стомана 1.4571/1.4404, както и отговарящ на 3А/FDA
изискванията за изкуствени материали PTFE и еластомери EPDM.
В зависимост от конкретната нужда са предвидени
челни уплътнения в отворено изпълнение или затворени изпълнения, със съответно подбрани в зависимост
от продукта пружини. Водещ при цялостното развитие
на помпата е хигиенният аспект. В частите, намиращи се в досег с флуида, са използвани ръчно отделяеми,
безрезбови връзки.
Благодарение на бедната на "мъртви зони" конструкция, практически са изключени възможни проблеми с
бактерии или др.
Посредством бързо отварящи се триклампови
връзки съгласно DIN 32676 и тръбни връзки по DIN
11851, се гарантира липсата на замърсявания и на
нагнетателния щуцер. Фирма Lutz Pumpen предлага и
допълнителни решения към варелната помпа като разходомери, маркучи, Tri-clamp-ови връзки и др.
Карамфилка Бакалова, управител на Евротех
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OCRMax на Cognex налага
нов стандарт за оптично
разпознаване на символи
Фирма Ехнатон предлага на пазара разнообразни решения на световния производител Cognex с приложение в консервната промишленост.
OCRMax е нов софтуерен инструмент за приложения, изискващи оптично разпознаване и верификация
на символи. Той прави възможно
софтуерът системите за визуална
инспекция на Cognex да постигнат
най-високи показатели за надеждност при четене, като едновременно с това свеждат нивото на грешки до минимум.
Това е инструмент от вида всичко-в-едно, който може да се справи
с различни вариации във вида и качеството на символите, наклонен
текст, пропорционални шрифтове
и при различна дължина на стринга.
Това го прави най-мощния и надежден инструмент за разпознаване на символи в индустрията. CJ
Food System използват OCR технологията на Cognex, за да гарантират надеждна проследимост при ви-
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промени в осветлението около поточната линия.
OCRMax предлага
на
потребителя
възможността за
лесно обучение на
всеки шрифт, както
и на специфични нестандартни знаци,
правейки по този
начин четенето надеждно и повторяемо буквално при
всяка обстановка.
Илиана Айвазова,
ръководител направление
Cognex & Mitsubishi Electric,
Ехнатон

Източник: Ехнатон

сокоскоростните производствени
линии.
OCRMax е лесен за параметриране и използване във всяка от платформите на Cognex - In-Sight и
VisionPro, предоставяйки на потребителя повече гъвкавост при обучение на шрифтове и гарантирайки по
този начин надеждно четене на
символи, в движение и без обучение
от оператор.
Достигнатата от Cognex функционалност при сегментиране на символите в OCRMax алгоритъма гарантира, че той може да се справи със
значително деформирани, допиращи
се и неясни символи, както и при

Таблата Ритал HD
предпазват производството от замърсяване
Серията табла на Ритал HD (хигиенен дизайн) e най-новото технологично решение с приложение в
консервната промишленост. Терминът обхваща цялостни промени
по дизайна на индустриалното
табло с цел да се избегнат евенту-
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Източник: Ритал

ални неблагоприятни условия, които биха представлявали потенциален риск за поддържане на чистотата. Ритал HD таблата са предназначени да премахнат някои от тези
опасности, оказващи негативно
отражение върху производството
в ХВП. Таблата са със заоблени краища в сравнение с тези от индустриалната серия, с цел предотвратяване задържането на органични
остатъци и по-лесно измиване. Притежават висока степен за защита
IP66 и защитават оборудването
от обливане със силни водни струи.
Отделно, покривът има 30 градуса
наклон и не позволява отлагането
на отпадъци или поставянето на
предмети, които може да корозират във времето. С помощта на
неръждаеми нивелиращи крачета
(от 120 до 175 мм) и планки за
отстояние (от 50 до 300 мм), между таблото и стената се избягва
наличието на недостъпни за почистване места.
Таблата са серийно със силиконово антибактериално уплътнение,
вместо обичайното полиуретаново такова. Силиконовото уплътнение издържа на по-високи температури и предпазва от появата на
бактерии.
Всички допълнителни елементи
като ключалка, щуцери, планки за
монтаж на стена и основи, притежават заоблен дизайн, като таблата и не позволяват отлагането на
твърди частици.

74

Те притежават Сертификат DIN
EN ISO 14 159 и документ 13 на
EHEDG (Европейски Хигиенен Инженеринг & Дизайн), хигиенно проектиране на оборудване в табла с директна обработка, която беше разработена в сътрудничество с 3-А
и NSF International. Таблата на Ритал серия HD удовлетворяват максимално тези дефиниции в съответствие с DIN EN 1672-2:2005 и
се нареждат в одобрени табла за
инсталация в хранително–вкусовия
сектор. Носители са на BGPRUFZERT отличие от Германската
здравна асоциация като свидетелство, че е здравословен продукт с
безопасна употреба.
Иван Гигов,
технически консултант, Ритал

Простата
конструкция на синус
помпите MasoSine
позволява бързо и лесно
обслужване
Фирма Хенлих представя синус
помпите MasoSine, предназначени
за транспортиране на гъсти, вискозни и с едри частици флуиди –
доматено пюре, зеленчуково и плодово пюре, лютеница (едро смляна,
обикновена), айвар, кьопоолу, боб,
грах и други. Те предоставят плавен и безпулсационен поток, имат
отлична самозасмукваща способност, не се влияят от вискозитета на флуида, подходящи за CIP или
ръчно почистване, изработени изцяло от неръждаема стомана и
технически полимери, с всички сертификати за хранително-вкусовата промишленост.
Простата конструкция позволява бързо и лесно обслужване, разглобяване, подмяна на части и сглобяване в рамките на няколко минути, без необходимост от демонтаж на помпата от работното й
място. Работните елементи са
взаимозаменяеми за един и същ
типоразмер помпа, което намалява разходите и необходимостта
от резервни части за всяка отделна помпа. Възможността за транспортиране на големи частици, без
да бъдат увредени, позволява изпомпване на продукти, с които
други помпи не се справят. Това

Източник: Хенлих

води до повишаване качеството и
отличния търговски вид на продукцията.
инж. Емил Панчев,
инженер продажби в отдел
Помпи и дюзи на Хенлих

Лагерните възли
FAG Black Series са
с повишена корозионна
устойчивост
Фирма Шефлер България предлага новите лагерни възли FAG Black
Series с размери, съответстващи
на японския индустриален стандарт (JIS), които са с повишена корозионна устойчивост, постигната с иновативното покритие
Durotect B.

Източник: Шефлер България

Благодарение на това, както и
на добрите уплътнения, тези лагерни възли имат широко приложение в консервната промишленост.
Алексей Гешев,
инженер продажби,
Шефлер България
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Измерване дебелината
на покрития
Безразрушаващо измерване чрез магнитна индукция, вихрови токове, ултразвук

Д ебелината на нанесените покрития върху детайли от
различни материали е основна характеристика, която
играе немалка роля върху качеството на крайния продукт,
върху управлението на технологичния процес, както и
при определяне стойността на крайното изделие. Голяма част от детайлите, явяващи се елемент от определен продукт, са с нанесено върху тях покритие. Целта и
видът на покритието се определят в зависимост от
целите, които ще изпълнява то – чисто декоративни,
защитни и т. н. Съответно покритието може да бъде
боя, някакъв вид защитно покритие, например против
корозия и т. н.
С оглед осигуряване на добра икономическа ефективност и функционалност е добре дебелината на покритието да бъде проследявана и измервана. Това ще гарантира нанасяне на покритие с подходяща за целта дебелина
и ще се предотврати евентуален преразход, което да
рефлектира в увеличаване на производствените разходи за продукта като цяло.
В практиката за измерване на дебелината на покрития се използват различни методи и измервателни прибори, които търпят непрекъснато развитие. Подобряват се техните характеристики и се разширява приложната им област. В същото време развитието на
технологиите за нанасяне на покрития в посока увеличаване на производителността и автоматизацията на
процеса изисква прилагането на методи, които да могат да осигурят непрекъснато и безконтактно измерване. Това определя и разработването на нови усъвършенствани методи, които позволяват ефективно измерване дебелината на покрития там, където другите методи са трудно приложими. При избора на конкретен метод за измерване се препоръчва да се вземат предвид
вида на покритието, диапазона в който се движи дебелината му, формата и размерите на детайла и други.

ди, основаващи са на измерване силата на привличане,
измерване на магнитния поток и измерване на магнитната индукция; електрически методи, сред които капацитивен метод, метод основаващ се на измерване на електропроводимостта и метод на измерване на вихровите
токове. Към групата на неразрушаващите методи се
включват и термоелектрическите методи. Втората
група методи, свързани с разрушаване целостта на покритието, включват металографски метод, метода на
определяне дебелината на покритието чрез претегляне,
електрохимични и химични методи и други.

Особености на измерване по методите
магнитна индукция и вихрови токове
Сред широко използваните уреди в практиката са
портативните дебеломери, работещи по метода на
магнитна индукция, вихрови токове или комбинация от
двата метода.

Предпочитани са безразрушаващите
методи
Методите, използвани за измерване дебелината на
покрития, най-често биват подразделяни в две основни
групи – методи на измерване неразрушаващи покритието и методи, при които определянето на дебелината на
покритието е свързано с неговото разрушаване. Изборът на конкретен метод се определя в зависимост
от изискванията на съответното приложение.
Понастоящем широко прилагани са методите, които
не са свързани с нарушаване целостта на покритието.
Към тези методи се включват радиометричните методи като методът, основаващ се на измерване на обратното разсейване; магнитните методи, включващи мето-
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измервателна техника
Дебеломерите, работещи по метода на магнитна индукция, се препоръчват при измерване дебелината
на неферомагнтни покрития, нанесени върху основа от черни метали. Те
обикновено позволяват измерване на
дебелина на покритие в диапазона от
0 докъм 10 mm. Характеризират се
с висока точност на измерване.
При голяма дълбочина на проникване на магнитното поле може да се
измери и дебелината на феромагнитно покритие, нанесено върху неферомагнитен основен материал. При
тези условия необходимо условие в
повечето случаи е дебелината на
измервания слой да бъде по-малка от
1 mm. Уредите са с несложна конструкция и лесно обслужване.
Самият метод на измерване на
магнитната индукция е сравнително
бърз и подходящ за измерване дебелината на течни или прахови покрития,
както и на покрития като хром, цинк,
кадмий или фосфат, нанесен върху
стоманени или железни субстрати.
Добре е да се има предвид, че приложимостта на метода зависи и от
фактори като геометрията на детайла и дебелината на покритието.
Също така, при използването на този
метод в някои случаи е възможно погрешно отчитане на неговата дебелина като например дебелината на
никелово покритие, нанесено върху
стоманена основа. Това се дължи на
факта, че никелът е магнитен, поради което сондата не би определила
правилно дебелината на покритието.
По тази причина се препоръчва в подобни случаи да се използва методът
на вихровите токове. Друго типично
приложение на магнитоиндуктивния
метод е измерване дебелината на
покритие върху поцинкована ламарина. Добре е да се има предвид, че ако
върху поцинкована повърхност е нанесено финишно покритие, то уредът
ще измери общата дебелина на цялото покритие, включващо цинковото
и финишното покритие.
При използването на дебеломери,
работещи по метода на магнитната индукция, е необходимо те да
бъдат калибрирани съобразно вида на
основния материал, което налага
той да бъде предварително известен. Предлагат се и уреди с автоматично разпознаване на основния материал и самостоятелно калибриране. Тази функция е особено полезна,
когато субстратът е неизвестен и
трудно би могло да бъде определен.
Подобен на метода магнитна индукция е методът на измерване на
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вихровите токове. Също така една
немалка част от сондите, използвани за определяне на дебелината на
покритието посредством магнитна
индукция, са приложими и при измерване посредством метода на вихровите токове.
Методът на вихровите токове се
явява сравнително универсален и се
счита за подходящ при различни комбинации от материали. Това се дължи
на факта, че електропроводимостта
при съответния състав на покритието и основния материал или магнитната проницаемост в случая с феромагнитните материали се различават достатъчно. Най-често обаче се
използва при няколко комбинации от
материали. Една от възможните комбинации е неелктропроводимо покритие нанесено върху електропроводима неферомагнитна основа като алуминий, мед, цинк и т. н. Друга възможна комбинация е електропроводим неферомагнитен слой нанесен върху неелектропроводима основа. В този
случай дълбочината на проникване на
вихровите токове е необходимо да
бъде по-голяма в сравнение с измерваното електропроводимо покритие.
Възможно е измерване на покритите
с дебелина от по-малко от микрон до
няколко милиметра. Сред възможните
комбинации е и електропроводимо
неферомагнитно покритие върху електропроводима основа. Тук основно
условие е дълбочината на проникване
на вихровите токове да бъде по-голяма от дебелината на покритието, а
разликата в електропроводимостта
на материала на покритието и основния материал да бъде достатъчно
голяма. С тези уреди се постига висока точност на измерване.
Подобно на магнитоиндуктивния
метод, надеждността на метода на
вихровите токове зависи от геометрията на детайла, както и от дебелината на покритието. Необходимо
е предварително да е известен основният субстрат. Този метод не се
препоръчва за измерване на немагнитни покрития върху магнитен субстрат като например стомана. Методът се счита за не особено надежден и при измерване на никелово покритие, нанесено върху алуминиева
основа.

Характеристики на
ултразвуковите
дебеломери
Широко използван метод за безразрушително измерване дебелината на покрития е посредством улт-

развукови дебеломери. Те са подходящи за измерване дебелината на покрития върху широк кръг от метални и неметални материали като
различни метали, пластмаси, композити, фибростъкло, каремика,
стъкло. Често с тях е възможно измерването на дебелината на отделните слоеве от покритието при
многослойни покрития. Измерването
е на база ултразвукови вълни, излъчвани от сондата към обекта на
измерване. При достигане на субстрата, вълните се отразяват и се
връщат обратно. Полученият сигнал
обикновено се преобразува в високочестотен електрически сигнал.
Повечето ултразвукови измервания протичат при честота в диапазона от около 500 kHz докъм 20 MHz.
Предлагат се и специализирани уреди, при които измерването се извършва и при много по-ниски или
съответно високи честоти.
Добре е да се има предвид, че различните материали пропускат ултразвуковите вълни с различни скорости. Обикновено звуковите вълни преминават по-бързо през твърди материали и по-бавно през меки. Също така
влияние върху скоростта оказва и
температурата. Поради това е необходимо уредът да се калибрира
съобразно условията на измерване.
Върху точността на измерване влияние оказват и грапавостта на материала, затихването и разсейването
на звуковия сигнал, кривината и т. н.
В съвременните условия възможните приложения на дебеломерите в
рамките на едно производство не са
малко, поради което изборът на
точния уред, който да отговори на
множество задачи, е от решаващо
значение. Често използваните преносими уреди са оборудвани с вградени
сонди или със сонди, свързани с уреда
посредством кабел. Уредите с подвижни сонди предлагат по-голяма
гъвкавост, а също така позволяват
на потребителите да сменят сондата в бъдеще при промяна на приложението.
Много от преносимите уреди
имат пълни статистически възможности - включително незабавно усредняване, високо / ниско и стандартно
отклонение, които могат да бъдат
свалени на компютър за детайлен
контрол на процеса. Някои уреди дори
отчитат дебелината и веднага изпращат измерените стойности към
компютър чрез безжичен радиопредавател, което осигурява непосредствен достъп до данните.
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HID лампи
Последни достижения в усъвършенстването на баластите
и светлотехническите параметри на газоразрядните лампи с
високо налягане

Н

езависимо от динамичния напредък на LED осветлението, газоразрядните лампи с високо налягане
(High-Intensity Discharge Lamp - HID) и
баластните технологии за тях
продължават да се развиват. Производителите проектират и пускат
на пазара HID лампи с по-висока енергийна ефективност и оптимизирани
светлинни параметри, както и нови
типове баласти с подобрени характеристики.

Съвременни HID баласти
Една от особеностите на газоразрядните лампи е, че запалването
им се извършва при по-високо напрежение от необходимото за устойчиво горене на дъгата. Това налага

създаване на специални условия за
запалване - подаване на повишено
напрежение със запални устройства,
резонансни схеми на включване на
лампите и др. Друга особеност е, че
газоразрядните лампи работят с
падаща волтамперна характеристика. За ограничаване на тока през лампата последователно във веригата,
задължително се включва баластен
елемент (обикновено дросел). В
съвременните модели HID лампи се
използват предимно електронни
(eHID) баласти, които благодарение
на развитието на интегралните
схеми (ICs) за контрол вече притежават по-компактна конструкция и
икономични показатели. Във функционалните им възможности е отстраняването на пулсациите на светлинния поток (липсва стробоскопичен

ПОЛИМАТ ООД

ефект при наличие на машини с
въртящи се детайли и лампата има
меко и равномерно светене, което е
по-комфортно за изпълнителя на
зрителнатa задача), намаляване на
системната мощност на комплекта
дросел-лампа, удължаване на живота
на лампите и стабилизиране на светлинния им поток по отношение на
колебанията на мрежовото напрежение и др. Сред предимствата им е и
снижаването на консумацията на
електроенергия.
Осигурени са и различни видове
защита срещу вътрешни и външни
рискове за функционирането и
дълготрайността на баласта. За
електронните баласти днес е прието да се включва защита срещу
прегряване на баласта (и осветителното тяло). Ако, поради някаква при-
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осветление
чина, баластът започне да се прегрява, защитното устройство срещу
прегряване (обикновено заедно с проводниците на променливотоковото
захранване) ще представлява една
отворена верига и ще изключи баласта. Защитата срещу прегряване
обикновено се осигурява посредством използването на един или два
предпазителя на входа на линията на
променливия ток. Защитата срещу
свръхнапрежение се осигурява от
едно защитно устройство срещу
пренапрежение (SPD).
Подобрения са налице и в блока за
корекция на фактора на мощността.
Производителите на чипове сега
осигуряват контролери за корекция
на фактора на активната мощност,
което е едно значително подобрение
в конструкцията на баласта в сравнение с използването на един по-голям кондензатор, оразмерен за променлив ток, който да коригира само
коефициента за отместване на мощността. С използването на корекцията на фактора на активната мощност в eHID баласти, потребността от реактивна мощност е много
по-малка.

Възможности на DSPs в
eHID баластите
Някои производители на еHID баласти се ориентират към използването на процесори за цифрова обработка на сигналите (DSPs) в своите
конструкции цифрови eHID баласти.
Основното предимство при тях
е, че контролът на баласта и лампата не е ограничен. При един аналогов баласт промяната на една контролна функция изисква промяна на
физически компонент, което води
до смяна на печатната платка. При
цифровия баласт, който използва
процесор за цифрова обработка на
сигнали, промени в баласта и лампата могат да се правят чрез извършване на промяна в програмния
код и след това презареждане на
кода в баласта. Промените в кода
могат да се извършват дори от
разстояние, след като осветителните тела са монтирани в съоръжението на клиента.
В много случаи, процесорът за
цифрова обработка на сигналите
може да предвижда състоянията на
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входа на променливотоковата линия
преди те да възникнат (или да станат твърде тежки) и да взима решения относно контрола на лампата и
баласта.
Ключов пример е появата на спад
на напрежението на входа на променливотоковата линия, което
може да представлява достъчно
ниско променливотоково напрежение, за да угаси лампата. Въпреки че
не всяка характеристика на състояние на намалено променливотоково напрежение ще доведе до силен
спад на напрежението или достатъчно продължително такова, за да
накара една HID лампа да угасне, регулирането на контрола на баласта
и лампата, когато напрежението на
променливотоковата линия започне
да пада, може да се използва, за да
се поддържа лампата светеща, докато премине спадът на напрежението.
Когато се използва процесор за
цифрова обработка на сигналите,
баластът може да промени контрола на лампата за по-малко от няколко милионни части от секундата.
Пример на подобрен контрол е определянето на оптималното напрежение на повторно запалване на HID
лампата. Металхалогенните лампи
обикновено изискват време за повторно запалване между 7 минути и
15 минути. При контрол с процесор
за цифрова обработка на сигналите,
времето за повторното запалване
може да бъде динамично и специфично за установените температури на
лампата и нейната обкръжаваща
среда в момента, когато разрядът е
угаснал. DSP баластите позволяват
eHID баластите да достигнат кратки времена за повторно запалване,
от порядъка на 2 минути. DSP контролът може да осигури стартово
напрежение по-високо от 4 kV, ако е
необходимо да постигне повторно
запалване.
Друго предимство на използването на процесор за цифрова обработка на сигналите за осигуряване на
интелигентен контрол на HID лампите са въможностите за димиране
на лампите, които осигуряват поголяма гъвкавост при управлението
на осветлението. Най-често управлението на осветлението се из-
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осветление
вършва по ниво на естествената
осветеност, като за целта се използва фотосензор, следящ осветеността на работните повърхности.
Обикновено фотосензорът се закрепва на тавана и е защитен от светлината, която се излъчва от осветителите в помещението, благодарение на фокусирана по посока на прозореца оптична система. Ако измерената яркост от фотосензора не
отговаря на необходимата естествена осветеност, към системата
за управление на осветлението се
подава сигнал за включване на няколко или на всички осветители в зависимост от нивото на естествена
осветеност.

Повишаване на
електромагнитната
съвместимост
Електронните HID (eHID) баласти
изискват по-високи нива на променлив ток от тези на електронните
флуоресцентни баласти и енергоспестяващите лампи. При по-високи
нива на тока са необходими по-големи филтри на електромагнитната
интерференция за контрол на емисиите. Докато магнитните HID баласти трябва да бъдат по-големи за
захранване на по-мощни лампи, налице е по-малка вариация в техните
размери. Например, 400 W баласти
са в общи линии с един и същ размер.
Но са възможни и големи вариации в
размера на eHID баластите от раз-
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лични производители, което може да
създаде проблем на проектантите и
производителите на осветителни
тела. В действителност някои eHID
баласти са твърде големи, за да
бъдат използвани в съществуващите конструкции на HID осветителни тела.
eHID баластите генерират високи нива на емисии, както и останалото оборудване за крайна експлоатация, захранвано по електронен
път. Ако емисиите не се контролират, има вероятност крайните потребители да изпитат проблеми с
електромагнитната интерференция (EMI) в своите съоръжения. Електронните баласти са известни, че
причиняват множество EMI проблеми, но подобренията в устройствата, предназначени да осигурят контрол на електромагнитната интерференция, са намалили броя на
EMI проблемите.

Светлотехнически
параметри
В промишлените осветителни
уредби широко разпространение намират два вида газоразрядни лампи луминесцентните и металхалогенните лампи. Съвременният тип металхалогенни лампи са с керамична горелка, вместо с кварцова, и предлагат по-добри експлоатационни характеристики, т. е. по-добра стабилност на светлинния поток и на цветността на лампата. По правило, ос-
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ветителите с металхалогенни лампи се използват в помещения с голяма височина. Техническите параметри на някои от тях включват среден
живот до 24 000 часа и индекс на
цветопредаване над 80. Предлагат
се модели с мощност до 400 W, както и такива със светлинен поток до
41 000 lm. Приложение намират и
луминесцентните лампи Т5 с диаметър на тръбата 16 мм. Функционират на принципа на тлеещ разряд
в газова среда, наситена с живак в
контакт с фосфоресциращ слой.
Отличават се с добър индекс на цветопредаване (Ra >80) и висок светлинен добив. Средният им живот е
24 000 – 30 000 часа. Специалистите в бранша ги предпочитат пред
осветителите тип „камбана“, тъй
като при изграждането на осветителната уредба с луминесцентни
осветителни тела Т5 се постига поголяма равномерност на осветлението.
Подходящи за промишлено осветление са и Т8 луминесцентните лампи с триивичен луминофор, които са
с добър индекс на цветопредаване
Ra>80 и висок светлинен добив. Средният им живот е 20 000 часа, а икономически целесъобразният им живот - 16 000 часа. Лесното управление на светлинния им поток в широки граници (от 1 до 100%) ги прави
предпочитан източник в осветителни уредби с регулиране на нивата на
осветеност.
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Въздушни филтри
за вентилационни
системи
И

звестен факт е, че качеството на въздуха в затворени помещения оказва съществено влияние
върху здравето и работоспособността на хората. Подаването на
достатъчно количество пресен
въздух би осигурил както добра
въздушна среда, така и добър комфорт и висока работоспособност
на служителите. От особена важност, освен количеството, е и подаването на подходящ по състав
въздушен поток. В повечето случаи е необходимо подаваният в
помещенията въздух да бъде предварително обработен, тъй като
често използваният външен
въздух не отговаря на необходимите санитарни норми. Често във
въздуха се съдържат различни примеси като прахови частици; газове, които оказват негативно влияние върху човека; вредни микроорганизми и други. За да се предотврати тяхното попадане в помещенията, във вентилационните системи се предвижда поставянето
на филтърни секции, които задържат възможните замърсители на
въздуха. Това гарантира подаването на чист свеж въздух. В индустриалните помещения поддържането на подходяща въздушна среда
често е свързано не само с осигуряване комфорта на работещите,
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но и със запазване на здравето им,
като се осигурява въздушна среда
без наличието на вредни вещества
и отговаряща на съответните
санитарни норми.

Характеристики на
често използвани
конструкции въздушни
филтри
Улавянето на замърсителите
от въздуха във вентилационните
системи е посредством въздушни
филтри, осигуряващи високоефективно пречистване на въздуха.
Общите изисквания към въздушните филтри обикновено са свързани
с постигане на висока степен на
задържане на примесите, ниско
съпротивление, дълъг живот и
малък обем, ниски експлоатационни и капиталови разходи.
Сред често използваните конструкции са рамковите, касетъчните, рулонните и барабанните филтри. Характерно за рамковите
филтри е сравнително простата
конструкция и лесната поддръжка. Използваният филтърен
материал обикновено е фино филтърно влакно или метална или
пластмасова мрежа, върху която
се отлагат замърсяванията. Слоят прах, който се образува, се превръща в допълнителна филтърна
преграда, но увеличава хидравличното съпротивление на филтъра,

от което произтича и необходимостта от периодичното му почистване. Мрежестите рамкови
филтри се характеризират с ниска степен на ефективност поради
големите отвори на мрежата.
Използват се най-често за предварително пречистване на въздуха.
Платнените рамкови филтри се
характеризират с висока ефективност и са широко използвани в автономни агрегати.
Касетъчните филтри са изградени от метална рамка, в която е
поставена филтърната материя,
най-често от полиестерни влакна.
Подреждането на касетите може
да бъде в една равнина, напречно
на въздушния поток или V-образно.
V-образното подреждане осигурява
намаляване на скоростта на
въздушния поток и увеличаване на
акумулационната способност на
филтъра.
При рулонните филтри филтриращата материя обикновено е от
нетъкан текстил или влакнеста
маса, навита във вид на руло върху
барабан. По време на работа се
пренавива от един барабан на друг.
Характеризират се с висока ефективност, много добри експлоатационни показатели, но и с доста
по-висока цена.
Барабанните филтри са високоефективни самопочистващи се
филтри, характеризиращи се с
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малко хидравлично съпротивление и лесно обслужване. При тях се използва фина филтърна материя
опъната върху въртящ се около хоризонталната си
ос барабан.

Обработва се постъпващия и
рециркулационния въздух
Филтърните секции във вентилационните системи осигуряват пречистването както на постъпващия от вън пресен въздух, така и на рециркулационния въздух. При високи изисквания към чистота на
постъпващия в помещенията въздух, в конструкцията на вентилационната система могат да бъдат
включени две филтърни секции. Първата секция обикновено включва филтри за груба очистка на въздуха,
които задържат около 60% от праховите частици.
За втората секция се използват филтри за по-фино
очистване на въздуха, задържащи около 90% от праховите частици. Обикновено върху избора на филтри
влияние оказват площта и предназначението на помещенията, както и броят на постоянно пребиваващите в помещението хора. Добре е да се има предвид,
че филтрите, използвани във вентилационните системи, освен че отстраняват вредните примеси от
външния въздух, защитават и самата вентилационна система от външни замърсявания, както и останалите елементи от вентилационната система от
проникването на прах и други замърсявания.
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Промени в стандарта EN 779
По предназначението и ефективността филтрите,
използвани във вентилационните системи, досега се
подразделяха основно на филтри с общо предназначение, включващи филтрите за грубо и фино пречистване и филтри, покриващи специални изисквания по отношение чистотата на въздуха. От тази година влиза в сила актуализираният през 2011 година стандарт
EN 779 относно въздушните филтри за общообменна
вентилация. Стандартът действа от 1993 г., като
през 2002 година е бил преработен. Според специалисти с актуализирането на стандарта се въвеждат
малки, но важни промени. Сред основните промени в
стандарта е въвеждането на минимална ефективност”, която е необходимо да постигне филтърът от
всеки клас по време на три тестови периода първоначална ефективност, ефективност на разтоварване
и ефективност на натоварване. Въвеждането на минимална ефективност е продиктувано от факта, че
по време на експлоатацията при част от филтрите
се наблюдава рязко спадане на тяхната ефективност.
Досега действащият стандарт EN 779:2002 се фокусираше върху средната ефективност на филтъра през
срока на неговата експлоатация. Това условие осигурява бърз и лесен начин за сравняване, но също така
позволява предлагане на филтри с ефективност, която варира в широки граници от зададените нива през
различните етапи от живота на филтъра. В някои
случаи това се явява основен проблем, като са установени случаи на филтри от клас F7, работещи с ефективност от около 10 %, при изискване те да работят
с ефективност от порядъка на 80-90%. С въвеждането
на минималната ефективност се формира нова група
филтри М (средни филтри) с класове M5 и M6, заменящи предишните класове на филтрите F5 и F6, за които не се дефинира минимална ефективност. Така според новия стандарт въздушните филтри, ползвани в
общообменната вентилация, се подразделят на груби,
средни и фини филтри. Съответните класове са G1,
G2, G3, G4 за групата на грубите филтри. Средни филтри класове М5 и М6 и фини филтри - F 7, F 8, F 9.
Грубите филтри се използват за грубо очистване
на въздуха от по-едри частици. Основното им приложение е като предварителни филтри за очистване на
силно концентриран прах. Задържат основно влакнест прах, фин пясък, прах, растителни спори, техния прашец, маслени аерозоли и мъгла. Те са необходим елемент към всяка вентилационна система, предотвратявайки проникването на сравнително едри
частици с размери над 10 микрона.
Филтрите от класове М5 и М6 се препоръчват за
подаване на атмосферен въздух в помещения с невисоки изисквания към въздушната среда, за предварително очистване при филтърни системи окомплектовани с филтри от класове E10 и E11 и други. Считат се за подходящи за задържане на частици с размери от 1 до 10 микрона като пух, циментов прах,
бактерии и други.
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Филтрите за фина очистка класове F 7, F 8, F 9 се използват основно за по-ефективно почистване
на помещенията от най-опасните
вещества. Те могат да задържат
частици с размери от 1 до 10 микрона. Подходящи са за очистване
на въздуха от мъгли, бактерии,
шлифовъчен прах, пепел, атмосферен прах и т. н. Във вентилационните системи се използват за
крайно очистване на въздуха и
като филтри за предварително
очистване при филтърни системи
окомплектовани с филтри от класове E12 - H14.

Абсолютни филтри
Високоефективните (абсолютни) филтри са предназначени за
крайна степен на очистване на
прах от въздуха във вентилационни и климатични инсталации. Използват се и за очистка на въздуха от най-опасните съединения
като течни ареозоли, оловни окиси и т. н. С тях се осигурява изключително ефективно очистване на
въздуха. Към групата на абсолютните филтри се причисляват EPA, HEPA и ULPA филтрите, с
класове на филтрация съответно
E 10, E 11, Н 12, Н 13, Н 14, U 15, U
16, U 17 съгласно европейския стандарт EN 1822.
Филтрите тип EPA са предназначени за улавяне на частици помалки от 1 микрон. Подходящи са
за очистване на въздуха от бактерии, вируси, тютюнев дим, микроби. Използват се за крайно очистване на въздуха в помещения,
отговарящи на високи изисквания
(лаборатории, фармацевтични
предприятия, производство на
електроника и др.).
HEPA филтрите клас E12 се считат за подходящи за улавяне на
микроби и се използват предимно
за крайно очистване на въздуха в
помещения, отговарящи на клас 5
и 6 по EN 1822. Тези от клас H13
улавят и аерозоли. Считат се за
подходящи за крайно очистване на
въздуха в атомни електроцентрали, за крайно очистване на въздуха в помещения, отговарящи на
изисквания за клас 3 и 4 по EN 1822
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и други.
За очистване на въздуха в предприятия от електрониката и фармацията се препоръчва използването на филтри тип ULPA. Групата включва филтри с класове H14,
U15, U16, U17. Считат се за подходящи и за крайно очистване на
въздуха в помещения, отговарящи
на изискванията за клас 1 и 2 по EN
1822.

Подходящи филтърни
материали
При производството на въздушни филтри се използват различни
видове материали в зависимост от
предназначението на филтъра и
желаната степен на очистка. Материалите могат да бъдат както
от естествен, така и от синтетичен произход. Филтрите, предназначени за груба очистка, обикновено се изработват от синтетични тъкани. Често използвани
са тъканите от акрилни влакна
или друг подобен материал. При повисоки изисквания към филтъра
филтриращата среда може да е с
активен въглен. Филтрите с активен въглен не само улавят много
малки частици прах, но отстраняват и неприятни миризми и поглъщат вредни газове. За НЕРА
филтрите често използван материал е стъклената хартия, пропита със специални съставки, които
задържат частици с много малки
размери и осигуряват висока ефективност на филтъра. Вентилационните филтри за фина очистка
осигуряват не само идеална чистота на въздуха, но и възпрепятстват попадането на различни
алергени в помещенията. При много високи изисквания към чистотата на въздуха се препоръчва използването на два вида филтри.
За осигуряване на висока степен
на очистка на въздуха, използвани
са и елктростатичните филтри.
Те представляват няколко стоманени плочи, между които са обтегнати метални нишки. При преминаване през йонизационна камера
частиците прах, бактерии и микроорганизми, които се съдържат в
замърсения въздух, получават по-

ложителен електрически заряд и
впоследствие се отлагат на отрицателно заредените плоча. По
този начин въздухът не само се
пречиства, но до известна степен
се дезинфекцира, защото микробите и бактериите загиват под влиянието на електростатичното
поле.

Експлоатационен срок
Експлоатационният срок на
филтрите зависи от площта на
помещението, степента на замърсяване на въздуха, филтриращата способност на филтъра, конструкцията и вида му.
Независимо от факта, че за всеки тип на филтъра експлоатационният срок е посочен в документацията, необходимо е да се отбележи, че при силно замърсен
въздух в помещенията филтърът
може да влоши качеството си преди крайния срок. В този случай
филтърът може да бъде източник
на неприятен мирис. Намалява и
ефективността на вентилационната система, тъй като замърсеният филтър оказва по-голямо
съпротивление на потока въздух,
подаван от вентилатора.
Показател за ефективността е
аеродинамичното съпротивление
на филтъра, което е добре да се
следи с оглед навременната смяна
или почистване на филтъра.
Механични филтри по време на
профилактика на вентилационната система могат да бъдат почистени или измити с топла вода. По
същия начин се постъпва и с електростатичните филтри. Абсорбционните филтри и филтрите за
ултрафино пречистване като
HEPA филтрите не подлежат на
регенерация и е необходимо те да
бъдат заменени.
За автоматично следене на чистотата на филтрите могат да се
използват диференциални манометри, измерващи пада на налягането на въздуха на входа и на изхода от филтъра. При замърсяване на филтъра падът на налягането се увеличава и манометърът
сигнализира за необходимостта
от смяна на филтъра.
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Системи
за пречистване
на питейна вода
В

одата заема над 70% от
повърхността на Земята. Една
много малка част обаче е подходяща за използване за питейни
нужди. От друга страна, човешката дейност, урбанизацията и
замърсяването влияят и върху
качествата на водата, използвана за водоснабдяване. Това определя необходимостта от предварителна обработка, включваща
процеси, свързани с пречистване,
дезинфекция, омекотяване и т. н.
Сред съдържащите се във водата, добивана от подземни или
повърхности водоизточници, вещества са твърди частици, колоидни частици, разтворени газове,
желязо и манган, соли, нитрати,
нитрити и т. н. Във водата могат да се съдържат също и бак-
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терии и вируси. По време на предварителната й подготовка в пречиствателните станции, ненужните примеси се отстраняват и
се добавят вещества, с които да
се постигне необходимото качество на водата за конкретните
цели.

Методите за обработка
зависят от качеството
на водата
За обработване на водата,
предназначена за питейни цели, се
използват широк спектър от методи, сред които филтрация, флокулация и утаяване, дезинфекция.
В някои случаи се включват и процеси като йонен обмен и адсорбция. В зависимост от вида и качеството на водоизточника и съответно от състава на водата, водоснабдителните дружества из-

бират най-подходящата в конкретния случай комбинация от
процеси на пречистване и обеззаразяване. Често водата, добивана
от подземни водоизточници, се
характеризира със сравнително
високо
качество,
докато
повърхностните води, които са
изложени на прякото въздействие
на различни фактори от околната
среда, съответно, са по-замърсени и съдържат повече примеси с
различен произход. За всички
повърхностни води съществува и
потенциалната възможност в
тях да се съдържат патогенни
микроорганизми. Също така те
могат да се характеризират с
известна мътност и наличие на
твърди суспендирани частици.
В сравнение с повърхностните
води, подземните води обикновено
са бистри и вероятността за на-
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личие на патогенни микроорганизми в тях е сравнително ниска. Те
обаче, от своя страна, са посклонни да съдържат неприемливи нива на разтворени газове като
въглероден диоксид, метан и сероводород. Често се характеризират с по-висока твърдост, с наличие на желязо и манган, летливи
органични съединения вследствие
от химически разливи или неправилни практики за обезвреждане
на отпадъци, както и с наличието на разтворени вещества.
Обработката на водата за водоснабдяване включва разнообразни физични и химични методи.
Към физичните обикновено се
включват отстраняването на
едрите примеси от водата, например чрез пресяване, аериране
за отделяне на въглеродния диоксид, сероводорода, за окисление на
разтворените във водата железни и манганови йони, флокулация,
седиментация и филтриране.
Сред най-често използваните химически процеси за подготовка на
водата са коагулацията, хлориране, озониране, омекотяване, адсорбция, окисление, обезсоляване.
Отделните етапи, които
включва процесът на обработка,
зависят от състава на водата.
Първият етап обикновено е отстраняването на едрите примеси
като например листа, клони и др.,
за да се предотврати попадането
им в пречиствателната станция.
След този етап най-често водата
се подлага на обеззаразяване чрез
третиране с хлор или озон.
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Наложили се методи за
дезинфекция
Сред най-широко използваните
дезинфектанти в целия свят е
хлорът. Наред с това, той е високоефективен оксидант и дезинфектант. С него се унищожават почти всички микроорганизми, дори
при ниски нива на концентрация.
Сред предимствата на хлора е
дълготрайното му действие. Например той продължава да дезинфекцира тръбопроводната система в продължение на дълъг период
от време.
Обикновено при обработка на
водата с хлор, хлорът се добавя
под формата на елементарен хлор
(газ), разтвор на натриев хипохлорит или сух калциев хипохлорит.
Елементарният хлор при нормално налягане е токсичен, жълтозелен газ, който се втечнява при
високо налягане. Той се счита за
много ефективен при отстраняването на голяма част от патогенните организми. Обикновено използваният за дезинфекция на водата
хлор се съхранява в течно състояние. Добре е да се има предвид, че
за ефективно отстраняване на
патогенните организми е необходимо след инжектирането на хлора във водата да се осигурят условия за доброто им смесване и достатъчно време за контакт.
Действието на хлора се основава на неговото разтваряне във
водата и образуването на хипохлорна киселина (HCIO), която
всъщност се явява реалният дезинфектант, който прониква през
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клетъчните мембрани и ги разгражда, като разрушава метаболизма на микроорганизмите.
В използвания за дезинфекция
разтвор на натриев хипохлорит,
хлорът обикновено е от около 5 до
към 15%.
Счита се за подходящ за случаите, в които е необходимо да се обработи малко количество вода.
Негово предимство е по-лесната
му поддръжка, но, от друга страна, той е силно корозионно агресивен. Също така натриевият хипохлорит се разлага, поради което
не се препоръчва съхраняването
му повече от един месец. Мястото, на което се съхранява, е необходимо да бъде сухо, тъмно и студено. Обикновено преди да се подаде към водоснабдителна тръба,
той се смесва с вода, след което
чрез помпа се подава към тръбата
в точно определено количество.
Калциевият хипохлорит е бяло,
твърдо вещество съдържащо около 65% хлор и лесно разтворимо
във вода. Използването му е
свързано с известни трудности
поради корозионната му агресивност и силната миризма. Добре е
да се има предвид, че при взаимодействието му с органични материали като дърво, тъкани и петролни продукти може да генерира
достатъчно топлина за предизвикване на пожар или експлозия.
Подаването му към системата за
дезинфекция може да е по същия
начин, както натриевия хипохлорит, с предварително разтваряне
във вода и последващо подаване
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нени съдържащи се във водата
органични съединения, суспендирани частици, включително неорганични утайки като желязо. След
коагулацията във водата все още
може да се съдържат патогенни
организми, както и вируси и бактерии. Обикновено след процеса
коагулация водата се подлага на
вторична дезинфекция, най-често
посредством хлориране.

Мембранни технологии

посредством дозиращи помпи.
За подходящо се счита и използването на хлорен диоксид, който
осигурява дълготрайна дезинфекция на водата и предотвратява
повторната поява на микроби.
Също така, процесът на стерилизиране с хлорен диоксид не оставя
никакво усещане за вкус или мирис.
Той се явява ефективно средство
за борба с бактерията Легионела
и предотвратява образуването на
биофилм и корозия на тръбопроводните системи.
Съвременен метод за дезинфекция на водата, предназначена за
битово водоснабдяване, е и обработването й с озон. Озонът е мощен окислител и се ползва като
основно дезинфекциращо средство. Намира широко приложение
във водоподготовката, включително и за окисляване на органиката, като увеличава нейната
способност към биологично разлагане, измерващо се като асимилация на органичния въглерод. Той е
ефективно средство за разграждането на широк спектър пестициди и други органични вещества.
Добре е да се има предвид, че ефективността на озонирането зависи от достигане на необходимата
концентрация за определен контактен период. Също така
озонът не е с продължително обез-
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заразяващо действие.

Коагулация, флотация и
утаяване
В много от пречиствателните
станции след първичната дезинфекция се предвижда водата да
бъде подложена на коагулация, флотация и утаяване. Коагулацията
включва добавянето на химически
коагуланти, най-често алуминиеви
или железни соли като алуминиев
сулфат, железен сулфат и др., към
водата. Поради положителния им
заряд, коагулантите неутрализират отрицателния заряд на разтворените и суспендираните
твърди частици във водата. Така
се елиминират отблъскващите
сили между частиците и им дават
възможност да се обединят. Образувалите се по този начин едри частици се утаяват по-бързо и полесно. Обикновено при подаване на
коагуланта във водата той се разбърква интензивно за по-бързо
смесване. По време на коагулацията към водата могат да бъдат
добавени и други химикали, включително активен въглен на прах;
химически оксиданти като хлор,
озон, хлорен диоксид или калиев
перманганат и киселина или основа за контрол на киселинността.
Посредством химична коагулация
успешно могат да бъдат отстра-

За обработка на водата, използвана за водоснабдяване, все по-голямо приложение намират и мембранните процеси като обратна
осмоза, ултрафилтрация, микрофилтрация и нанофилтрация. Ултрафилтрацията намира приложение основно за разделяне на големи макромолекули като протеин
и скорбяла. Работното налягане
обикновено е в границите от около 1,5 до 15 бара. За разделяне на
малки частици, суспендирани в
течности, се препоръчва микрофилтрацията. Задържаните частици обикновено са с размери в
границите между 0,1 и 10 микрона.
Необходимото работно налягане е
ниско е в границите около 0,7 - 3,5
бара. С мембраните за нанофилтрация се задържат разтворени
молекули с молекулно тегло от 100
до 1000. Работно налягане е в границите от 7 до 35 атмосфери.
Обратната осмоза е процесът,
намиращ най-широко приложение в
практиката, с който могат да
бъдат премахнати частици с много малки размери. Счита се за подходящ за пречистване на водата
от различни примеси, соли и други,
което позволява да се подобри
вкусът на водата, нейните свойства, цвят и прозрачност. Обратната осмоза позволява да се задържат не само замърсяващите вещества, но и различни соли, протеини, кристали, бактерии, вируси и
т. н. Тя се счита за един от найсигурните методи за пречистване
на питейна вода. Пречистването
е на ниво молекули, а нивото на отстраняване на вредни вещества
достига до 99%.
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Третиране на водата с активен въглен
За отстраняване на пестициди, органика, миризма и за подобряване на вкуса, за отстраняване на
токсини, синьо-зелени водорасли и общия органичен
въглерод за подходящо се счита третирането на
водата с активен въглен. Използваният активен
въглен обикновено е праховиден или под формата на
гранули. Характеризира се с висока поглъщателна
способност на органични вещества и възможност да
бъде регенериран посредством изгаряне на органиката. Често обаче употребата му е еднократна.
Добре е да се има предвид, че различните видове
въглен се различават по отношение на поглъщателната способност за различните замърсявания. Изборът се определя в зависимост от честотата на
използване и необходимата доза.
Обикновено активният въглен на прах се дозира във
водата като течна смес и при следващите етапи на
пречистване се отделя заедно с останалите замърсявания. От своя страна, гранулираният активен
въглен е ограничен в неподвижен слой, което допринася за по-ефективното му използване. Счита се за
подходящ за контролиране на вкуса и миризмата на
водата. Срокът му на работа зависи от възможностите на въглена и времето за контакт между него
и водата.
Сред възможните методи за обработка на водата
е и използването на ултравиолетово излъчване. Методът е със сравнително ограничени възможности
по отношение на количеството пречистена вода. Подходящ е за унищожаване на бактерии, вируси, гъбички и водорасли. При използването на ултравиолетово
излъчване е необходимо водата да е бистра, тъй като
мътността може да окаже негативен ефект върху
дезинфекцията.
Ултравиолетовото излъчване може да действа и
като силен катализатор при окисни реакции, когато
се използва съвместно с озон.
Сред използваните процеси за отделяне на газове и
други летливи компоненти е процесът на аерация на
водата. Преносът на кислород обикновено е посредством каскади или дифузия на въздух във водата. За
отстраняване на летливите вещества често се използва проветряване.

докато водата се филтрира, както и добавяне само
на подходящото за дезинфекция количество.

Често използвани филтри
Сред основните процеси при обработка на водата
е и филтрацията. Често използвани видове филтри
са самотечните, хоризонталните, напорните и бавните пясъчни филтри. Бавната пясъчна филтрация
по същество е биохимичен процес, докато останалите процеси са физическо пречистване.
Самотечните филтри се считат за подходящи за
отстраняването на пяна от водата, подложена на
коагулация, но също така отстраняват мътност и
оксидират желязото и мангана от водата. Напорните филтри понякога се използват като крайни в системата на водоснабдяването. Самият филтър се
поставя в цилиндрично тяло.
Гравитационните пясъчни филтри обикновено се
състоят от съд с пясък, като водата преминава отгоре надолу и малките частици и микроорганизми се
утаяват в основата върху повърхността на пясъка.
Гравитационните пясъчни филтри се характеризират със сравнително ниска скорост на филтрация.
Подходящи са предимно за вода с ниска мътност или
вода, която вече е минала през предфилтрация. Те се
използват за отстраняване на водорасли и микроорганизми, включително протоза и органика, някои пестициди и амоняк.

Вторични продукти от дезинфекцията
При обработка на водата е добре да се има предвид, че използваните химични дезинфектанти реагират не само с вредните микроорганизми, но също
така и с естествено срещаща се органична материя,
намираща се във водата, образувайки вторични продукти от дезинфекцията, които могат да бъдат
канцерогенни. Въпреки че в повечето случаи те са в
ниски концентрации, при повишаване на концентрацията могат да бъдат токсични. Според специалисти, ефективна стратегия за минимизиране образуването на вторични продукти от дезинфекция е избягването на добавяне на химични дезинфектанти,
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Течове
в хидравличните
системи
В

ъзникването на нежелани
течове в хидравличните системи
и не навременното им отстраняване, могат до доведат до значителни загуби свързани с повишено потребление на енергия, влошаване на
производствените характеристики на оборудването, намаляване на
надеждността, увеличаване на разходите за течност и т. н. В същото време, в много случаи наличието на течове и тяхното локализиране е трудно за установяване поради липсата на ясно разпознаваеми и видими признаци за това. Често в подобни ситуации течът се
установява на етап, при които производителността на оборудването е силно засегната. Предотвратяването на нежелани течове,
тяхното навременно установяване
и отстраняване до голяма степен
е свързано с добра организация на
дейностите по наблюдение и ремонт на системата.
Принципно течовете в хидравличните системи могат да бъдат
разделени на вътрешни и външни.
Външните течове обикновено са
лесно установими, тъй като в повечето случаи те са видими с просто
око. За откриване на вътрешните
течове обаче обикновено се съди по
косвени признаци, свързани с влошаване на работата на системата и
за тяхното установяване обикнове-
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но се налага използването на специализирана апаратура.

Причини за възникване на
течове
Често за голяма част от хидравличните системи се предвижда
наличието на вътрешни течове. Тези
течове са предварително планирани
и описани от производителя, като са
посочени допустимите количества
при нормално функциониране на системата. Най-често това са течове
през малки неплътности в оборудването, които позволяват преминаване на течността от зона с по-високо налягане към зона с по-ниско налягане с цел смазване, почистване или
охлаждане на определен компонент
или зона. По този начин се осигурява
плавна работа на движещите се части на хидравличните елементи
като плунжери, бутала, валове, лагери и т. н. Предварителното определяне на местата и количеството на
теча в хидравличните компоненти
улеснява управлението на някои конструкции хидравлични помпи и клапани, предотвратява вибрирането
на плунжера и буталото и т. н. Тъй
като тези течове са предварително планирани, течността не напуска хидравличния кръг. По предварително предвидени канали тя се
връща в резервоара. Съответно и
видима индикация за наличието на
теч няма.
При нормалното износване на

вътрешните повърхности в процеса
на експлоатация на оборудването
често се наблюдава повишаване на
количеството вътрешни течове.
Това е една от честите причини за
наличието на нежелани течове. Причини за нежелани вътрешни течове
могат да бъдат и недоброто проектиране на системата, неправилен
подбор на компонентите, недостатъчен контрол на качеството
при производството на самите компоненти, лош ремонт и други.
Ниският вискозитет на течността също може да бъде причина за
повишаване количеството на
вътрешните течове. Повишаването
на температурата е сред възможните причини за по-ниския вискозитет
на течността.
Този вид течове често водят до
понижаване на производствените
характеристики на системата и
влошават качествата на образуващия се върху повърхностите тънък
филм течност. Това, от своя страна, допринася за преждевременно
износване на повърхностите на оборудването и за влошаване на свойствата на течността.
По тази причина в процеса на управление на вътрешните течове е
необходимо да се обърне сериозно
внимание на вискозитета на течността.
Вътрешните течове се повишават и с нарастване на налягането,
тъй като по-високото налягане пре-
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дизвиква по голямо изтичане през
отворите. Работа при налягане над
препоръчителното допринася за
възникването на опасност от прекомерно вътрешно изтичане, генериране на топлина и други вредни
ефекти. Повредени вътрешни уплътнения при хидравличните помпи
например могат да предизвикат
сериозен теч, който да наруши изцяло работата им.

Потенциални
вреди
Наличието на течове в хидравличната система, освен че води до повишаване на консумацията на хидравлична течност и влошаване ефективността на работа на оборудването, оказва и неблагоприятно
въздействие върху околната среда.
Според направени проучвания част
от изтеклата от системата течност попада в подпочвените води, в
реки, езера, както и в самата почва,
което нанася значителни щети върху
околната среда.
Наличието на течове създава и
потенциална опасност от възникване на пожари. Този риск е особено
висок, когато машината работи в
среда с постоянно възможни източници на възпламеняване. Течностите
на петролна основа са с най-висок
риск от създаване на пожар. При източването на течността под високо налягане често се образува мъгла,
която при допир с гореща
повърхност лесно може да се възпламени.
Течовете могат да доведат и до
преждевременна повреда на машинните елементи поради замърсяване
на смазочните течности, с прах и
други замърсители, навлезли през
мястото на теча. Навлизането на
замърсители в хидравличната система може да окаже и пряко въздействие върху качеството на произвежданата продукция. За управление
на голяма част от хидравлични машини днес се използват електрохидравлични сервоклапани, които са изключително чувствителни към наличието на замърсители в хидравличната течност. Замърсяването ще
доведе повреда или нестабилна ра-
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бота на клапаните, което от своя
страна може да повлияе върху качеството на крайния продукт и да
доведе до увеличаване на брака.
Всеки един от проблемите,
свързани с течове в хидравличната
система, в крайна сметка може да
доведе до повишаване на капиталовите разходи, свързани със закупуването на ново оборудване. Това
може да се предотврати с предприемането на мерки за тяхното ограничаване, навременно откриване и
отстраняване.

Признаци за наличието
на течове
Индикатор за наличието на прекомерни вътрешни течове е видимо влошаване на производителността на машината. Загубата на
мощност обикновено е съпроводена
и с повишаване на работната температура на оборудването, което е
сред първите видими признаци за
наличието на теч. Често загубите
на мощност в хидравличните системи се дължат на течове в използваните помпи и двигатели. Сред основните причини са наличието на
прекомерни хлабини между елементите на помпите и двигателите,
наличието на приплъзване (slippage)
и други.
В хидравличните цилиндри увеличаването на течовете е индикация,
че цилиндърът не може да понесе
съответното натоварване. Повишаването на течовете обикновено е
поради повредено уплътнение, заобикаляне на уплътнението от течността, повреда в конструкцията на
цилиндъра и т. н. Работата на цилиндрите може да бъде нарушена и поради наличието на течове в хидравличните клапани. При наличието на
прекомерни течове в регулиращите
клапани се влошават техните регулиращи функции, като в някои случаи
може да се стигне и до невъзможност за регулиране.
В плунжерните хидравлични клапани наличието на по-големи разстояния между плунжера и тялото на
вентила намаляват стабилността в
хидравличните вериги и водят до
хидравлични загуби в резултат на

връщането на част от течността
към резервоара.

Откриване на течове в
системата
За откриване на непланирани
вътрешни течове в повечето случаи
се разчита на специално предназначено за целта оборудване, с което
да се установи мястото на теча,
неговото количество и т. н. Често
използван метод е монтирането на
разходомери на различни места в
системата, с което се цели откриването на прекомерно изтичане на
течност от системата. За да се
предотвратят прекомерни течове в
хидравличните клапани и цилиндри,
се препоръчва те периодично да
бъдат подлагани на стендово изпитване, с което да се гарантира поддържане на течовете в границите на
допустимите нива.
Обикновено производителите
указват подходящия вискозитет на
течността за съответното оборудване. Измерването на температурата и поддържането й в граници, в
които тя да не оказва негативно
влияние върху вискозитета на течността също би спомогнало за намаляване нивото на течове в системата.
За локализиране на течове могат
да се използват безконтактни инфрачервени термометри. С тях от
разстояние може да се измери работната температура на оборудването
и лесно да се установи евентуалното й повишаване над нормалните
нива. Например, необичайно повишаване на температурата на предпазен клапан би означавало, че клапанът
е в байпасно състояние. Това състояние ще генерира топлина локално в
компонента. В много случаи аномалията би останала незабелязана при
следене на температурата на резервоара поради охладителите в системата или разсейване на топлината
в самата система.
Ултразвукът е друг метод, който
се счита за много ефективен за установяване на високо налягане и за
наличие на течове с голяма скорост
в клапани и цилиндри. Този метод
дава възможност за локализиране на
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вътрешни течове, но подобно на
разчитането на температурата,
резултатите не са измерими количествено. Единственият метод за
измерване на количество е измерването на потока или количеството
загубена течност в определен период от време с помощта на разходомер или друго подобно оборудване.

да доведе до външни течове от компонентите. Обикновено при наличие
на външни течове се предприемат
бързи мерки за тяхното отстраняване, тъй като в противен случаи
може сериозно да се наруши работата на оборудването, на производствената линия или да се стигне до
нежелано прекъсване на работния
процес.

Външни течове
Външните течове в повечето случаи са лесно разпознаваеми. Обикновено те могат да бъдат установени и локализирани и с просто око.
Тези течове са неприятни, могат да
причинят опасно замърсяване и да
струват скъпо. Сред основните причини за възникването на външен теч
са недобрата инсталация и лошата
поддръжка на оборудването. Например възникването на теч в присъединителните връзки на системата
може да е следствие от недобро
присъединяване или поради удар или
вибрации в линията. Повишаване на
налягането или замърсяване може да
повреди уплътненията, което също

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Мерки за
предотвратяване
на течове
Основните мерки за предотвратяване на течове в системата обикновено са свързани с правилен монтаж, управление на условията на
работа и редовна поддръжка. Специалистите препоръчват при монтаж
на отделните елементи на системата да се следват препоръките на
производителите, с което да се осигури дълъг живот на външните уплътнения. Необходимо е при монтажа,
там където се изисква от производителя, да се използват препоръчваните специални инструменти.
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Поддържането на подходящи условия за работа на оборудването
би гарантирало запазване на здравината на уплътненията. Излагането на уплътнението на вала или на
буталния прът в цилиндъра на влага, прах, замърсявания или други
абразивни частици значително би
намалило експлоатационния им
срок. Също така е добре товарът
да се запазва в препоръчителните
граници.
Поддръжката, включваща редовна
смяна на филтрите и маслото, и
използването на подходящо хидравлично масло, биха спомогнали за удължаване живота на уплътненията.
Използването на неподходящо пък
може да допринесе за по-бързото им
износване. С правилна поддръжка се
предотвратява отлагането на замърсявания и циркулирането на примеси, които могат да повредят динамичните уплътнения. Също така не
се препоръчва монтаж на уплътненията сухи. Препоръчително е те да
бъдат поставени в чисто хидравлично масло преди монтажа.
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Зъбни ремъци
Зъбно-ремъчните предавки успешно заместват зъбните и
верижните в задвижванията на широк спектър машини

З

ъбният ремък е високотехнологичен съвременен машинен елемент,
който се произвежда от сравнително ограничен брой фирми. Използва
се основно в зъбно-ремъчните предавки, които в последно време с успех заместват зъбните и верижните предавки в задвижванията на
много машини - от електронната
апаратура и роботиката до автомобилните двигатели, металорежещите машини и тежкото машиностроене.
Ремъкът, използван за зъбно-ремъчната предавка, е армиран плосък
ремък, по вътрешната страна на
който (понякога и от двете страни) има зъби с определен профил. Те
влизат в зацепване със съответни
падини на другия елемент на предавката - зъбноремъчните шайби
(фиг.1). По такъв начин предавката
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e индиректна и работи на принципа
на зацепване, а не на триене, т. е.
по принцип на работа тя е като верижната предавка. Към ремъчните
предавки тя се отнася условно по
името и конструкцията на гъвкавия
елемент - ремъка. Принципът на зацепване отстранява приплъзването, не е необходимо голямо предварително опъване, теглителната
способност малко се влияе от ъгъла
на обхвата и от междуосовото разстояние. Това позволява да се проектират предавки с по-малки размери и с големи предавателни отношения - i=12. Еластичността на
ремъка и на зъбите му (вместо
твърдите шарнири на веригите)
намаляват до минимум шума и динамичните натоварвания, с което
се осигурява голяма дълготрайност,
устойчивост на износване и работа
без допълнително обслужване.
Самият зъбен ремък представля-

ва безкраен затворен плосък ремък
със зъби по вътрешната повърхнина.
Носещият слой е от тънки стоманени корди или еластични нишки от
стъкловлакно със спирална навивка.
Свързващият материал са гумени
смеси (HSN - високонаситен нитрил)
или пластмаси – полиамид или полихлоропрен-еластомер. Обвивката на
зъбите от текстилна тъкан, покрита с фолио от найлон, предпазва
кордите от механично износване,
влага и масла.
Основни параметри на зъбния
ремък са стъпката pb, височината hs,
изчислителната дължина Lp и широчината на ремъка ps, които се измерват в милиметри или в цолове. Заедно с фирменото означение (кодиране) за геометрията и материала,
горните параметри във вид на тризначен номер представляват и маркировката на всеки типоразмер
зъбен ремък.
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Фиг. 1.

Разнообразие
от профили
и разположение на
зъбите
Налице е разнообразие на профилите и разположението на зъбите
на зъбните ремъци и съответните
шайби, с които те се зацепват. В
зависимост от областта на приложение се произвеждат зъбни ремъци с трапецовиден (класически) профил на зъбите. В ISO 5296 и SO 5294
са стандартизирани зъбни ремъци и
шайби за тях с трапецовиден профил на зъбите с ъгъл 2β = 40о или
50о и типоразмери XL, L, H, XH и XXH,
съответстващи на основни параметри, показани в таблица 1.
Ремъците с трапецовидни зъби
имат ограничена товароносимост
поради по-голяма концентрация на
напреженията в основата на зъбите.
Използват се за мощности до 150
kW и честота на въртене до 10 000
min-1. Допускат се периферни скорости до 80 m/s.
Патентовани са и зъбни ремъци
със специални полукръгли и модифицирани криволинейни профили, които се изработват от оптимални
съчетания на материалите с използване на съвременни технологии. Изследванията показват, че
зъбите с полукръгъл профил са по-
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равномерно натоварени и имат с
30% по-голяма товароносимост в
сравнение с ремъците от предишните поколения. За нормалната
работа на предавката такъв профил изисква по-голяма хлабина между зъбите на ремъка и каналите на
шайбата. Ремъците от този модел са приложими както за проектиране на нови предавки, така и
за замяна на ремъците на съществуващи предавки без адаптация
на конструкцията. С успех са използвани като оптимално задвижване на металорежещи машини, в
хартиената и целулозната промишленост, в текстилни машини
и в други области, където се изисква максимална товароносимост
при минимално техническо обслужване.
Зъбно-ремъчните шайби имат по
периферията зъби, чийто профил
трябва да отговаря на профила на
зъбите на ремъка. Геометрията им
е стандартизирана. Изработват се
от стомана или пластмаси.
Предавките със зъбни ремъци масово се използват за компактните
задвижвания на разпределителния
механизъм и са приложими при модерните дизелови и бензинови двигатели за монтиране на автомобили и търговски превозни средства

при работни температури от 70
до 120 oС.
Произвеждат се и ремъци с
назъбване от двете страни, които
се зацепват двустранно с ремъчните шайби и се използват за задвижване на повече валове. Тези ремъци
имат висока товароносимост и предават 100% от максималното натоварване, по която и да е от своите
назъбени страни. Те могат да предават движение едновременно и по
двете си страни при условие сумата от натоварванията да не превишава максималната товароносимост на ремъка от даден типоразмер. Останалите им предимства са
същите, както и на останалите
зъбни ремъци.
За предавки с по-малки мощности се използват и ремъци с триъгълен профил на зъбите, с които се
постига добра кинематична точност. Произвеждат се също и във
вид на лента при реверсивни постъпателни движения и за точно
позициониране на изпълнителни
механизми (координатни машини,
принтери и др.).
Предлагат се и специални гумени
зъбни ремъци за големи мощности,
които осигуряват максимално висока надеждност на конвейерни механизми за монтажните линии в различни отрасли на промишлеността.
По своята дълготрайност и експлоатационни характеристики такива
ремъци превъзхождат ролковите
вериги, използвани в подобни механизми.

Особености при избора
на предавка със зъбен
ремък
Предавателното отношение на
предавката i зависи от отношението на броя на зъбите или на изчислителните диаметри на голямата и
малката зъбно-ремъчна шайба: i = z2/
z1 = dp2/dp1.
Броят на зъбите е стандартизиран: от 10 до 28 през 1 зъб, а след 28
на 32, 36, 40, 48, 60, 72, 84, 96, 120
и 156.
Изчислителният диаметър на
шайбите отговаря на изчислителната (неутралната) линия на ремъка, по
която се измерва и дължината му.
Върховият диаметър do а шайбата е
по-малък от изчислителния (вж. фиг.
1) do = d - 2с.
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Междуосовото разстояние е а ≥
0,5(do1 + do2). При това броят на зъбите zo = z1α1/360o (α1 е ъгълът на обхващане на шайбата), които се намират в зацепване с малката шайба,
не трябва да бъде по-малък от 6 зъба.
В противен случай трябва да се увеличи α.
Основният критерий за работоспособност за предавката със зъбен
ремък е теглителната способност
на ремъка. Тя се оценява от допустимата периферна сила, която се предава от ремък с базова широчина bso
- това е най-широкият стандартен
ремък за дадена стъпка pb. В каталозите за всеки типоразмер ремък
обикновено се дава предаваната
мощност Po в зависимост от изчислителния диаметър и честотата на
въртене на малката шайба. Тази
мощност се коригира с коефициенти,
които зависят от широчината и
дължината на ремъка.
Съгласно международния стандарт ISO 5295 мощността, която
предава един ремък, се намира от
зависимостта: P = kzkwPo, където kz
= 1 при zo = 6 , a k w = (bs/bso)1,14. Тук
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Таблица 1.

b s е изчислителната широчина на
ремъка, а bso има следните стойности за стандартните профили: XL 9,5; L - 25,4; H - 76,2; XH - 101,6; XXH
- 127 mm.
Във фирмените каталози са дадени данни за избора на стъпката на
ремъка в зависимост от мощността и честотата на въртене на малката шайба или са показани графики
за мощността Р, която може да
предаде стандартен зъбен ремък с
широчина 10 mm в зависимост от
периферната скорост на шайбата.
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Повреди и диагностика
на зъбни (ангренажни)
ремъци
На базата на многогодишен експлоатационен опит главно при двигателите с вътрешно горене, а също и
от експериментални стендови изпитания са класифицирани основните
повреди на зъбните ремъци, а именно:
Скъсване на ремъка. То може да
бъде цялостно (пълно) или частично (назъбено). Ако изключим погрешния избор на ремъка при проекти-
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Фиг. 2.

рането на предавката, причините
за цялостното скъсване на ремъка
са: внезапно ударно претоварване,
неправилни манипулации при монтаж или ползване на неподходящи
инструменти. За предотвратяване
на тази повреда е необходимо по
време на операциите по монтажа
на предавката да се избягва извиването или прекаленото прегъване
на ремъка, а по време на монтиране да се избягва ползването на неподходящи инструменти или лостове за надяване на ремъка върху
шайбите. При наличност на фланци върху шайбите да не се насилва
шайбата и да се разхлаби напълно
обтегача, за да се осигури надяването на ремъка с минимално усилие.
При частичното (назъбено) скъсване на ремъка двете му части не са
напълно отделени. Вероятните причини са: проникване на външни тела
в трансмисията, блокиране на една
от шайбите, недопустимо предварително натягане при монтажа,
контакт с бензин, деривати на
петрола или разредители. За предотвратяване на тази повреда е
необходимо: да се уверим в правилното фиксиране на елементите на
предавката и на целостта на защитния картер; да се провери
състоянието на компонентите и
да се уверим в тяхното правилно
действие; да се натегне правилно
ремъка.
Откъсване на зъби в основата
им. Вероятните причини са: недостатъчно опъване (натяг) на ремъка, проникване на външни тела в
трансмисията. За предотвратяване на тази повреда е необходимо: да
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се провери и коригира опъването на ремъка; да
се убедим в целостта и в правилното фиксиране
на обтегача и на
другите елементи на предавката.
Неравномерно
износване
и
смачкване на
зъбите от едната им страна.
Вероятните причини са разместване (неуспоредност на осите) на обтегача или
на един от елементите на предавката, например при счупен или износен лагер. За предотвратяване на
тази повреда е необходимо: да се
уверим в целостта, правилното фиксиране на обтегача и на другите елементи на трансмисията и евентуално да се възвърне успоредността
на осите им; да се замени обтегача
и/или износената шайба.
Износване и смачкване на междузъбията. Вероятните причини са
недопустимо предварително натягане или износени зъбно-ремъчни шайби. За предотвратяване на тази
повреда е необходимо: да се замени
износеният твърд елемент на предавката; да се замени ремъка и да се
възстанови коректното работно
опъване.
Следи по гладката страна (гърба) на ремъка. Обикновено това са
бразди или надлъжни периодични участъци с изменен цвят. Възможните
причини са износени зъбно-ремъчни
шайби или блокиране на една от шайбите. За предотвратяване на тази
повреда е необходимо: да се замени
износеният твърд елемент на предавката; да се замени ремъка и да се
възстанови коректното работно
опъване.
Износване на профилите на зъбите. Вероятните причини са износени зъбно-ремъчни шайби, увеличено
опъване (натяг) на ремъка, несъответствие на профила на зъбите на
ремъка с тези на шайбите. За предотвратяване на тази повреда е
необходимо: да се възстанови коректното работно опъване; да се замени износеният твърд елемент на

предавката; да се провери съответствието на профилите на зъбите на
ремъка и шайбите.
Пукнатини по гладката страна
(гърба) на ремъка. Възможните причини са работа при недопустимо
високи или ниски температури или
стареене на гумата. За предотвратяване на тази повреда е необходимо: да се провери температурата на
работа и да се ползват ремъци, произведени от смеси, издръжливи на
работните условия и зададения ресурс.
Разслояване или раздуване на
повърхнината на зъбите. Вероятната причина е замърсяване от разредители, смазочни материали или охладителна течност. За предотвратяване на тази повреда е необходимо: монтажа да се извършва във
възможно най-чиста среда; да се елиминират евентуални течове на замърсители от двигателя и работната
машина.
При констатирането на една или
повече от описаните по-горе повреди се налага и да се замени дефектният ремък.
Допълнителни причини за повреди
на елементите на зъбно-ремъчните
предавки са свързани с грешки при
проектирането на предавката, неправилно съхранение и дефекти при
производството – геометрични неточности и неподходящи материали, недобросъвестно обслужване и
ремонти. Процентното разпределение на причините за повреди на
зъбно-ремъчните предавки е показано на фиг. 2.
Сравнението на механични предавки с еднакви силови и кинематични
характеристики показва, че предавката със зъбен ремък (зъбно-ремъчна
предавка) има значително по-малки
габаритни размери от предавките
с плосък и клинов ремък. Сред предимствата на предавката със зъбен
ремък са: предаване на движение без
приплъзване с което се осигурява
постоянно предавателно отношение, малки натоварвания на валовете, намалени междуосови разстояния, ниско ниво на шума, висок к.п.д.
- до 99%, продължителна работа без
обслужване, не е нужно смазване на
предавката. Като недостатъци могат да се посочат по-високата цена
и чувствителността към неуспоредност на валовете.
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Autodesk® Product Design Suite
Създаване и тестване на дигитални прототипи - решение в един пакет

Autodesk® Inventor® предоставя на инженерите пълен и гъвкав комплект от инструменти за 3D машинно конструиране:
n 3D хибриден моделер - солиди-повърхнини
n Генератор на машинни компоненти
n Рамков генератор
n Детайли от листов материал
n Над 1 000 000 стандартни машинни компоненти
n Конструиране на пластмасови изделия, библиотека с материали
n Конструиране на шприцформи, избор на пакети от различни производители
n Тръби и тръбни системи
n Електрическо опроводяване и окабеляване
n Динамични симулации
n Якостни и деформационни анализи по метода на крайните елементи
n Пълна AutoCAD съвместимост и асоциативна връзка
Autodesk® Alias® Design - съдържа неограничени средства за концептуално моделиране и оформяне на повърхнини.
Autodesk® Moldflow® продукт за анализ на процеса на производство
на пластмасови детайли - запълване на формата, свиване на материали. Част от функциите са включени в Autodesk® Inventor ®
Professional.
Autodesk Navisworks Simulate - за обединяване на големи сглобени
единици със строителни конструкции, преглед на модела, анализ и
координация.
Autodesk Sketcbook Designer, Autodesk Showcase - удобни средства
за концептуално скициране и 3D визуализация.
AutoCAD Electrical - за проектиране на системи за автоматизация,
електрически схеми и табла.
Autodesk® 3ds Max® Design - за създаване на висококачествени фотореалистични изображения и 3D анимации.
AutoCAD и AutoCAD Mechanical
Autodesk® Factory Design Suite - пакет за проектиране на цехове и
заводи. Предлага уникални промишлени функционалности в AutoCAD®
и Autodesk® Inventor® в съчетание с мощни средства за визуализация
и анализи с включения NavisWorks.

Бъдете конкурентни! Спестете пари!
Възползвайте се от комплексните решения,
предлагани от специализираните пакети
Design Suite на Autodesk.

КАД Пойнт

www.cadpoints.com

Офис София
тел.: (02) 983 2972
Офис Варна
тел.: (052) 780342
office@cadpointbg.com
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Газо-кислородно
рязане
Г

азо-кислородното рязане се
счита за един от най-икономичните начини за рязане на черни и нисколегирани стомани. Той е добре
познат и надежден метод, намиращ широко приложение в металообработващата индустрия при
рязане на стомана, на титанови
сплави и други. Самото рязане
може да се осъществява ръчно или
механично. Използваното оборудване за ръчно рязане се характеризира със сравнително лесна експлоатация и невисока цена. Счита се
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за подходящо за рязане на материали с дебелина до около 102 mm. За
материали с по-голяма дебелина се
препоръчва използването на машинно рязане. Машините, използвани за газо-кислородно рязане, се
характеризират с ниски разходи
по отношение на сервизно обслужване, сравнително лесна експлоатация, удобство при работа с листове с голяма дебелина. От друга
страна, този тип рязане се характеризира с по-ниска производителност, по-ниска скорост на обработка на материала и значителна
зона на нагряване. Също така ма-
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шините за газо-кислородно рязане
често са с автоматичен контрол
на налягането на газа и въздуха и
автоматично управление на работната височина на резака.
Принципно, газо-кислородното
рязане представлява химична реакция между чист кислород и метал в условия на повишаваща се
температура, при което се образува железен оксид. Самото рязане започва с нагряването на горната повърхност или ръб на метала
до температура на възпламеняване, но без да се достига точката
на топене посредством топлина-
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та на подгряващия газов пламък.
Температурата, до която се нагрява металът, варира в зависимост от химическия му състав.
Например за стоманата тази
температура е от порядъка на 700
- 900 оС. При достигане на температурата на възпламеняване, към
метала под високо налягане, централно в зоната на рязане, се подава тънка струя технически
чист кислород. Под действието на
кислорода, металът се окислява,
при което се отделя значително
количество топлина, осигуряваща
нагряване на метала в горния му
ръб до температура на топене.
Образувалите са шлака и оксиди с
помощта на кислородната струя
се отстраняват по страничния
ръб на метала, като същевременно се осъществява нагряване на
ниските слоеве на метала, които
последователно се окисляват, докато металът не бъде разрязан по
цялата дълбочина. Едновременно с
това започва преместване на резака с определена скорост в посока на рязането. Върху предната
повърхност на разреза по цялата
дебелина се образува непрекъснат
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слой от изгарящ метал. Окислението на метала започва отгоре и
последователно се пренася към
ниските слоеве на метала. Рязането на метала може да се осъществява по цялата му дебелина
(разделително рязане) или по част
от нея (повърхностно рязане). Разделителното рязане се счита за
подходящо при разкрояване на листов материал, за изрязване на
заготовки с различна форми и т. н.
Посредством повърхностното рязане е възможно прорязването на
канали, отстраняването на
повърхностния слой на материала
и отстраняването на дефекти. С
важно значение в промишлеността е възможността посредством
газо-кислородното рязане да се
режат метали с различна дебелина както по права линия, така и
по различни контури.

Избор на подходящ
технически газ
Кислородът, използван за изгаряне на нагретия материал, обикновено се нарича режещ. В процеса
на рязане струята режещ кислород се подава към мястото на

рязане отделно от кислорода, използван за образуване на горивната смес необходима за подгряване
на метала.
За образуването на подгряващия пламък се използват запалими в кислород газове като ацетилен, водород (петролен (нефтен),
коксов и природен), пари на бензина и керосина. Най-висока температура при горене в кислород дава
ацетиленът (до 3150 °С), поради
което той е и сред най-широко
използваните в практиката газове. За подходящи горивни газове се
считат тези, които при изгаряне
в кислород имат температура на
пламъка не по-малка от 1800 оС.
Подходящото съотношение на горивен газ и кислород би гарантирало максимална температура на
пламъка и ефективно загряване на
материала. По отношение на горивния газ е добре да се имат предвид, че при рязане на много тънки
материали е добре да се използва
ацетилен, тъй като се осигурява
много малко изкривяване на материала и се получава чист разрез. За
материали с дебелина в диапазона
от около 25 mm докъм 50 mm, всеки един от горивните газове би
могъл да осигури качествено рязане, но оперативните разходи ще се
различават. При материали с дебелина над 50 mm използването на
ацетилен не се препоръчва.
При избора на горивен газ е добре да се има предвид, че изгарянето на горивния газ се случва в две
отделни зони. Във вътрешната
зона или в първичната зона на
пламъка горивният газ се смесва с
кислород за формирането на въглероден оксид и водород. Горенето
продължава във втората или
външната зона на пламъка с допълнително доставян кислород от
въздуха. По този начин горивните
газове обикновено се характеризират с: температура на пламъка
най-горещата част от пламъка е
на върха на първичния пламък
(вътрешната зона); съотношението горивен газ, кислород количеството горивен газ необходимо за
горенето, което обикновено вари-
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ра в зависимост от това дали
пламъкът е неутрален, оксидиращ
или намаляващ; топлина на горене - топлината на горене е по-голяма във външната част на
пламъка.
Петте най-често използвани горивни газове са ацетилен, пропан,
МАРР (метилацетилен-пропадиен), пропилен и природен газ. Относителната производителност
на горивните газове по отношение
на пробивното време, скоростта
на рязане и качеството на разреза
се определят от температурата
на пламъка и разпределението на
топлината в рамките на вътрешната и външната зона на пламъка.

Условия за ефективно
протичане на процеса
рязане
За протичане на процеса на кислородно рязане е необходимо да са
изпълнени няколко условия, сред
които: наличие на контакт между кислородната струя и течния
метал; подгряване на неокисления
метал до температура на възпламеняване; отделното от продуктите на горене определено количество топлина да е достатъчно за
създаването на слой разтопен метал на повърхността на разреза;
разтопеният метал да е с достатъчен вискозитет за осигуряване на възможност за смесване на
течния метал със струята кислород. Поради особеностите на процеса, газо-кислородното рязане се
счита за подходящо за рязане на
метали, които отговарят на няколко условия. Сред тях е температурата на топене на метала да
бъде по-висока от температурата му на възпламеняване. В противен случай металът ще се топи, но
няма да се възпламени. Например
нисковъглеродната стомана има
температура на възпламеняване с
кислородна струя 1300-1350 °С и
температура на топене около 1500
°С. Повишаването на количеството въглерод в стоманата съответно ще бъде съпроводено с увеличаване на температурата на
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възпламеняване и намаляване на
температурата на топене. По
тази причина рязането на стомани с повишено съдържание на
въглерод и примеси може да се окаже проблематично. Друго изискване е температурата на топене на
метала да е по-висока от температурата на топене на получените при изгарянето му окиси. Необходимостта от изпълнение на
това условие е породена от факта,
че образуващите се при рязането
оксиди лесно се издухват от кислорода и не участват в по-нататъшното окисление и рязане.
Например при рязане на алуминий
се образуват оксиди с температура на топене приблизително 2050
°С, а при рязане на хромирана стомана образуващите се оксиди са с
температура на топене около 2000
°С. Очевидно е, че тези оксиди покриват повърхността на метала
и по този начин възпрепятстват
по-нататъшното рязане. Сред
необходимите условия е и топлопроводността на метала да бъде
колкото може по-ниска, тъй като
при по-голяма топлопроводност
подаваната към метала топлина
бързо ще напуска зоната на рязане и подгряването на такъв метал
до температурата му на възпламеняване ще бъде трудно.
Сред необходимите условия е количеството отделяща се при изгарянето на метала топлина да бъде
достатъчно за нагряване на граничещите със зоната на рязане
участъци от метала, като по
този начин се обезпечи непрекъснатостта на процеса на рязане.
Например при рязането на нисковъглеродна стомана 65-70% от
сумарното количество топлина се
отделя от изгарянето на метала
под действието на струята кислород, останалите 30-35% е топлина от подгряващия пламък на резака.
Необходимо е също образуващата се по време на процеса шлака
да бъде достатъчно течна и да се
отделя лесно от разреза. Вискозните и огнеупорните шлаки сериозно биха затруднили процеса.

Преди стартиране на процеса
на рязане е необходимо много добре да се почисти повърхността на
метала от ръжда, боя, замърсявания. За тяхното отделяне е добре
бавно да се прокара пламъкът на
резака по повърхността на метала по предполагаемата линия на
рязане, след което е добре металната повърхност да се почисти с
четка.
При газо-кислородното рязане
от особена важност се явява и чистота на режещия кислород. Тя
оказва влияние върху скоростта на
рязане и качеството на разреза.
От своя страна, чистотата на
кислородната струя зависи от
конструкцията на дюзата. Необходимо е тя да осигурява надеждна защита на кислородната струя
от вредното въздействие на въздуха. Препоръчва се чистотата на
кислорода да е в границите 98,5 99,5%, като не се препоръчва да е
по-малка от 99,5%. Причината е,
че с понижаването на чистотата
на кислорода силно намалява производителността на рязане, като
в същото време се увеличава и разходът на кислород. Посочва се, че
влошаването на чистотата с 1%
води до редуциране на скоростта
на рязане с около 25% и до увеличаване на консумацията на горивен
газ с около 25%.

Подходящи и
неподходящи за рязане
метали
Както вече бе отбелязано, необходимо е металите, които се предвижда да бъдат обработвани чрез
газо-кислородно рязане, да отговарят на редица условия. От чистите метали като подходящи се считат метали като желязо, титан,
манган. Газо-кислородното рязане
не се счита за подходящо за рязане на метали като никел, мед, алуминий, магнезий, хром, цинк.
В практиката обработването
на чисти метали е по-рядко срещано в сравнение с обработването на
сплави. Сред най-често обработваните слави са тези на желязото и
въглерода - стомана и чугун. За
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много подходящ материал за обработка посредством газо-кислородно рязане се считат нисковъглеродните стомани със съдържание
на въглерод не повече от 0,3%, които се режат много добре. Принципно при съдържание на въглерод
не повече от 1% всички стомани
могат да бъдат обработвани посредством газо-кислородно рязане.
При съдържание на въглерод над
1% рязането на стоманата е
трудно и налага използването на
специални флюсове. Съответно,
чугунът не се счита за подходящ
за топлинна обработка чрез газокислородно рязане.
Добре е да се има предвид, че
включването на различни легиращи елементи като манган, силиций, хром, никел, титан, алуминий, които да предадат на стоманата добри якостни характеристики - пластичност, корозионна
устойчивост в различни среди, огнеустойчивост и други свойства,
също оказва влияние върху
възможността на стоманата да
бъде обработвана чрез газо-кислородно рязане. В този случай в слоя
течен метал, издухван от разреза посредством кислородната
струя, се образуват огнеупорни
оксиди. Те намаляват течливостта на метала и възпрепятстват
интензивния топлообмен между
метала и режещата кислородна
струя.
Съдържанието на мед и манган
в стоманата обикновено са в количества, които не оказват съществено влияние на процеса.
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Съдържание на манган до 18% се
счита за допустимо. От своя
страна, с увеличаването на
съдържанието на силиций, хром,
алуминий и никел, процесът на
рязане се влошава.
В нисколегираните стомани, силицият обикновено е в малки количества, най-често до около 2%,
което не оказва почти никакъв
ефект върху скоростта на рязане.
Съдържание на хром до около 2%
също не оказва негативно влияние
върху рязането. С увеличаването
на съдържанието обаче до около 6%
скоростта на рязане намалява.
При по-високо съдържание на хром,
обработката се затруднява и е
необходимо използването на специални флюсове.
Стомана с високо съдържание
на никел до около 30% може да се
обработва с газо-кислородно рязане, ако съдържанието на въглерод
не надвишава 0,35%. В противен
случай рязането се затруднява и е
необходимо предварително подгряване.
Рязането на стомана със
съдържание на волфрам до около
10% също е сравнително лесно.
Повишаването му е съпроводено с
усложняване на процеса.
Добре е да се има предвид също,
че в повечето случаи стоманата
съдържа повече от един компонент, който при окислението
може да образува шлаки със сложен
химичен състав, които да окажат
съществено влияние върху възможностите на газо-кислородното
рязане.
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Ръчно и механично газокислородно рязане
Газо-кислородното рязане може
да се извършва ръчно или механично, като се предлагат машини, позволяващи полуавтоматично или
автоматично рязане.
Ръчното газо-кислородно рязане
е предпочитано предимно при неголеми обеми на обработван метал. Използва се за рязане на различни заготовки, преди тяхното
по-нататъшно обработване посредством друг вид механична обработка като коване, щамповане.
Намира широко приложение за рязане на валцовани профили, тръби,
за обработка на отливки, при извършване на ремонтни дейности.
В последните години се наблюдава значителен напредък в разработването и въвеждането на средства за механизация на процеса.
Широко използвани са порталните
машини с ЦПУ. Предлагат се и машини с възможност за многорезакова обработка, с които може да се
постига повишаване на производителността на процеса и икономия
на материал.
Високото ниво на автоматизация на процеса на рязане при съвременните машини с ЦПУ създава
предпоставки за разработка и внедряване в производството на поточни линии за топлинно рязане
на листова стомана, при които е
автоматизиран не само процесът
на рязане, но и подготовката на
листа, неговото подаване към режещата машина, разпределение на
изрязаните заготовки и т. н.
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инструменти, материали

Пренос
и съхранение
на технически
газове
П

ротичането на редица производствени процеси от отраслите на леката и тежката промишленост е свързано с използването
на технически газове. Те са широко застъпени в хранително-вкусовата и химическата промишленост, в автомобилостроенето,
електрониката, при обработката
и производството на метали, подпомагат дейности по опазване на
околната среда и т. н. Поради широкия кръг от потребители и разнообразните приложения, производителите на технически газове
предлагат различни възможности
за доставяне на нужното за конкретното производствено предприятие количество технически
газ. Различните варианти включват доставяне на газа в бутилки
под високо налягане, в цистерни
под формата на криогенна течност, по тръбопроводи и други.
Определянето на формата на доставка е на базата на редица параметри, спрямо които се определят възможните варианти и комбинации от методи, които биха
осигурили оптимално обслужване
на дадения потребител в съответния момент. Сред ключовите
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критерии при определяне на подходящия начин за доставка на
технически газ са необходимите
обем, налягане и дебит. Специалистите съветват да се вземат
предвид също средното ниво на
потребление; кратковременните
вариации в потреблението;
възможните промени в нивата на
потребление в дългосрочен план;
необходимата чистота на газа,
съобразно конкретното приложение и възможните изменения; разположението; размерът на разходите.
Често потребители на технически газове биват класифицирани
на потребители на много малки
обеми газове, средни и малки потребители и потребители на течни продукти. При необходимост
от доставяне на технически газове в значителни количества се препоръчва използването на централизирана система за доставка.
Една добре изградена система за
доставка би спомогнала за намаляване на оперативните разходи, за
увеличаване на производителността и подобряване на безопасността. В същото време всички бутилки се съхраняват в едно складово
помещение, което би улеснило управлението и поддържането. Оп-

ростява се и поддържането на чистотата на газа.

Доставка на технически
газове в малки
количества
Доставката на технически газове до потребители на сравнително малки количества обикновено е посредством специално предназначени за тази цел бутилки. От
своя страна, видът на бутилка се
определя в зависимост от свойствата на транспортирания технически газ. Някои от техническите газове се доставят предимно в
съдове под високо налягане, докато
други само при ниско налягане.
Например технически газове като
кислород, азот, аргон, водород и
хелий могат лесно да бъдат компресирани в бутилки под налягане
до около 300 bar. Основно изискване към тези бутилки е те да са
изработени от материали, които
могат да издържат на подобни
налягания. Сред традиционно използваните материали са високоякостна стомана и алуминий. В
последните години все по-често използвани са и бутилки, направени
от композитни материали.
Голяма част от горимите газове при стайна температура се на-
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мират в течно състояние. Те често биват съхранявани в бутилки
при сравнително ниско налягане, а
самите бутилки са от стомана
или композитен материал.
При транспортирането на ацетилен с бутилки, поради неговите
свойства, е необходимо използването на бутилки, оборудвани с пореста маса. Порестата маса представлява фина мехуреста структура, която позволява сигурно и
надеждно пренасяне и съхранение
на ацетилена.
Размерите на бутилките, използвани за пренасяне на технически газове, варират в широки
граници и за всеки конкретен случай се определят на базата на
потреблението и необходимия дебит. Те обикновено са оборудвани
с вентил, съобразен с вида на
транспортирания газ и изискванията за налягане.
Често използвани съоръжения
за доставка на технически газове
до сравнително малки потребители, чието търсене е твърде високо, за да бъде лесно управлявано с
доставка на технически газове с
бутилки, но не е достатъчно високо, за да бъде подходящо за организиране на доставка на газ в
течно състояние, са специални резервоари с междинен размер, които могат да осигурят между 400
kg и 1500 kg съдържание на продуктите. Размерът и капацитетът
на тези резервоари зависят от
точната спецификация на резервоара и плътността на продукта.
Използват се за доставка на широк кръг от технически газове с
ниско до средно налягане като
например амоняк, хлороводород,
серен двуокис, етиленов оксид,
въглеводороди и други. Често използвани са и за доставка на хладилни агенти като R22, R134a,
R404A.

Доставка на газове в
течно състояние
Обикновено, когато се изисква
доставяне на големи количества
технически газове, се предпочита
те да бъдат доставяни в течно

108

състояние, под формата на криогенна течност или газ под високо
налягане. Например в случаите,
когато е необходимо доставянето
на големи количества кислород,
азот, аргон, водород, въглероден
двуокис, се предпочита те да
бъдат доставени под формата на
течност, поради по-малкия обем,
който заема течността в сравнение с газа.
Съдовете, които се използват,
обикновено са вакуумно изолирани,
а налягането на съхраняваната
течност се контролира с помощта на автоматизирана система
за регулиране.
Ако в съответното приложение
е необходим газ, то тогава течността преди да достигне до технологичния процес се изпарява в изпарителна система и достига до
процеса под формата на газ. Ако
процесът изисква течност, тя се
доставя директно от съда за
съхранение чрез криогенен, вакуумно изолиран тръбопровод.
Подобен начин на организация
на доставката на технически газ
е предпочитан от малки и средни
потребители, като размерът на
резервоара се определя в зависимост от потребностите. Необходимо е обемите да успяват да осигурят добро покриване на потреблението при средно и върхово натоварване и да се гарантира достатъчно ефективен график на зареждане на резервоарите при нормални условия на работа. Подобни
системи успяват да покрият сравнително широк диапазон от средни нива на потребление и са много
подходящи при големи вариации в
потреблението.
Самите резервоари обикновено
се намират на територията на
съответния потребител, а продуктът се доставя с превозно
средство, от което се прехвърлят
в резервоара. Резервоарите са специално проектирани, много добре
изолирани съдове, специално предназначени за съхранение или
транспортиране на газове в течна форма или криогенни газове. Те
заедно с изпарителната система

се разполагат в близост до мястото на използване. Тези резервоари
осигуряват резервно захранване на
газ и дават възможност за много
по-голяма самостоятелност от
цилиндрите.

Съоръжения за доставка
на големи количества
технически газове
За покриване на големи, но временни потребности от технически газ, често срещано решение са
тюбтрейлърите (tube trailers). Те
представляват сноп цилиндри под
високо налягане, постоянно монтирани на колесна платформа.
Този начин на доставка често е
предпочитан при тестване на
ново оборудване, за да се осигури
допълнително ниво на резерв за
системи, които обслужват важни
технологични операции и други. В
сравнение с други методи, като
доставката на газ в течно състояние, този метод се явява с повисока себестойност.
За един от икономически най-изгодните методи за осигуряване на
необходимите количества технически газ в големи количества се
счита генерирането на газ на място. В този случай в близост до потребителя се изгражда инсталация, която обикновено включва
стандартизирани компоненти.
За да се осигури непрекъснатост на подаването, в случаите
когато
производството
е
прекъснато поради някаква причина като прекъсване на захранването или за дейности свързани
с поддръжка, се използват локални газови станции, в които се
съхраняват резервни количества
за подаване към системата в случай на необходимост. Тъй като
тези резервни системи имат много бързо време за реакция, те се
използват и за покриване на пикове при внезапно увеличение на
търсенето.
Транспортирането на газа до
технологичния процес е посредством система от тръбопроводи,
които най-често се изграждат от
стоманени тръби.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâ ìîùåí MOSFET
òðàíçèñòîð îò Advanced
Power Electronics - USA
Íîâèÿò ïðîäóêò ñå ïîääúðæà íà
ñêëàä
l Íèñúê çàðÿä íà ãåéòa ïðè VDSS 80V
l Íèñêî âúòðåøíî ñúïðîòèâëåíèå
RDS(ON) 90 mΩ
l Âèñîêî áúðçîäåéñòâèå ïðè ïðåâêëþ÷âàíå çàID 15A
l RoHS ñúâìåñòèì è Halogen-Free
l Íèñúê ïðîôèë íà êîðïóñà
l Âèñîêà ìîùíîñò íà êîðïóñà
Îñíîâíè ïàðàìåòðè íà AP9987GJ-HF
Òèï
Êîðïóñ
Îïèñàíèå
Ìàêñèìàëíî íàïðåæåíèå DS
Ìàêñèìàëåí òîê íà äðåéíà
Ìàêñèìàëíà ìîùíîñò
Âúòðåøíî ñúïðîòèâëåíèå

N-Channel + Diode
TO-251
MOSFET
80 V
15 A
34.7 W
0.09 Ω

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà APE

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

Ìîùíè ñâåòîäèîäíè
ìàòðèöè CXA2011
íà CREE

Òðè ðàçïðåäåëåíèÿ íà öâåòîâàòà òåìïåðàòóðà: ANSI, EasyWhite 4-step, EasyWhite
2-step;
l Âèñîê ñâåòëèíåí äîáèâ â óäîáåí çà èçïîëçâàíå êîðïóñ;
l Îïöèÿ çà ìèíèìóì 90 CRI (2700 K, 3000 K);
l Õàðàêòåðèñòèêè è áèíèðàíå ïðè 85°C;
l Øèðîê úãúë íà èçëú÷âàíå (120°);
l Çàêðåïâàíå ñ âèíòîâå.
l

Поръчков код

Цвят

Цветна If, mA
темп. К

Vf
Flux (lm)
@270mA,V @270mA

Ъгъл Корпус,
мм

CXA2011-0000000P00J00E3

ANSI White 5000 K

1000

Тип. 40

1040

120

22x22

CXA2011-0000000P00H040F
EASY White 4000 K

1000

Тип. 40

900

120

22x22

CXA2011-0000000P00G030F
EASY White 3000 K

1000

Тип. 40

780

120

22x22

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CREE
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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