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Microchip и Комет Електроникс дариха развойно оборудване на ТУ - София
На 25 март т. г. фирма Microchip, със съдействието на официалния им
дистрибутор Комет Електроникс, дари на Технически университет – София, катедра „Електронна техника“ набор от развойни средства и демонстрационни платки.
Двете фирми, представлявани от г-н Данаил Алипиев, вицепрезидент на
Комет Електроникс, и г-н Дани Лука, регионален представител на Microchip,
пожелаха успешен учебен процес на всички настоящи и бъдещи студенти и
изразиха увереност, че чрез предоставеното дарение студентите ще открият и усвоят вълнуващия свят на микроконтролерите, сензорите и техните приложения.

Nexans Autoelectric откри завод за автомобилни кабелни системи
край Плевен
Електрокабел България, дъщерно дружество на Nexans Autoelectric, откри
официално новия си завод за производство на кабелни системи за автомобили край Плевен. Официални гости на церемонията бяха председателят на
Народното събрание Цецка Цачева, заместник-министърът на икономиката
Любен Петров, управляващият директор на Nexans Autoelectric Андреас Волф,
областният управител Ралица Добрева, кметът на община Плевен проф.
д-р Димитър Стойков и др.
Заводът с площ 5000 кв. м е специализиран в производството на електрически системи за оборудване на автомобили с марката BMW. Производството е започнало от януари т. г. и в него вече са заети 70 специалисти,
като до края на годината броят им ще се увеличи до 230.
Nexans ще инвестира в завода 4 млн. евро в рамките на три години. При
интерес от страна на клиенти компанията планира и разширяване на производствената база с още 10 000 кв. м.

ЕСД България организира семинар за гамата машини на BLUE RAY
На 12 март т. г. в рамките на изложението MachTech & InnoTech 2015
ЕСД България организира семинар, посветен на продуктовото портфолио на
чешката компания BLUE RAY (Sahos). Франтишек Янец, мениджър Бизнес
развитие в BLUE RAY, запозна посетителите със спецификата на машините
за обработка на голямогабаритни детайли, произведени както от алуминий,
така и от нетрадиционни материали като композит, графит, дърво, полистирол и др.
Акцент в презентацията му беше компактният 5-осен CNC обработващ
център. Решението е проектирано за прецизна обработка на широк набор
от материали с фокус върху алуминиевите сплави, композити и пластичните метали. Със своите подобрени точност, здравина, скорост и модулна
конструкция, компактният 5-осен CNC център е насочен главно към аерокосмическата и автомобилната индустрия. Друго ново попълнение в гамата на
Sahos е високоефективната и високоскоростна 2D лазерна система Ubra за
рязане на големи листове метал с максимални размери 6000 х 2000 мм.
Системата се отличава с удължен експлоатационен цикъл, ниска енергийна
консумация и подобрено качество на рязането.

Hermle организира "Отворени врати" 2015
От 22 до 25 април т. г. Hermle ще проведе традиционното годишно изложение „Отворени врати“. В него ще вземат участие над 30 производители на приспособления за закрепване и други 20 изложители от сферата на
CAD/CAM и управленията, съобщиха от компанията. По време на изложението ще бъдат демонстрирани над 30 частично автоматизирани машини в
Учебно-технологичния център на компанията. Експертите на Hermle ще проведат специализирани технически лекции и ще представят предимствата
на предоставяното от компанията сервизно обслужване. Hermle
Maschinenbau ще се представи с генеративно произведени детайли.
Програмата на събитието включва още представяне на обученията при
Hermle, обиколки на предприятието и представяне на новия монтажен цех за
моделите C 50/60 и дъщерното дружество на Hermle за автоматизация
Hermle-Leibinger Systemtechnik, което от началото на 2015 г. се помещава в
завода в Госхайм. Преместването от Тутлинген в Госхайм се извърши в края
на декември 2014 г. За целта през 2014 г. беше изграден нов монтажен цех
с 1000 кв. м. производствена площ и 2000 кв. м. административни площи.
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СДС Сървиз основа филиал в Сърбия
СДС Сървиз основа първия си филиал със седалище в Република Сърбия,
съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. „На територията на Сърбия
отново ще заложим на безкомпромисно качество на всички видове ремонтни и обслужващи услуги, както и в доставката и монтажа на измервателни
уреди за бита и индустрията.
Това е неизменна част от нашата политика, която осигурява достъп на
всеки клиент до професионална поддръжка на предлаганите уреди на световно качество. С цел максимално улеснение на клиента, дружеството осигурява и доставка и квалифициран монтаж на измервателна техника от водещите производители в газовата индустрия“, коментираха от компанията.

ИКОМА се сертифицира по ISO 9001:2008
В края на месец февруари т. г. фирма ИКОМА успешно премина сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 към ТЮФ НОРД България с обхват „Инженерингова дейност. Доставки и търговия с индустриални машини и съоръжения и резервни части за тях. Обучение“, съобщиха от компанията.
„От момента на основаването си през 1995 г. ИКОМА се занимава с инженерни консултации, доставка и обслужване на съоръжения, свързани с хидравличния транспорт, смесването, анализирането, измерването, дозирането, преработването и съхранението на флуиди. Сертификатът е потвърждение на високото ниво на предлаганите услуги и на ефективното и безопасно
провеждане на работния процес. Освен това, ISO 9001:2008 дава сигурност
на клиентите, че предлаганият продукт e съобразен с техните очаквания“,
коментираха от компанията.

Нестле организира събитие по случай Световния ден на водата
До края на т. г. Нестле България планира инвестиции в размер на 2,5 млн.
лв. в съвременни технологии, подобряване на качеството на продуктите,
обучение на екипи, избор на суровини и доставчици, грижа за здравето на
потребителите и системи за опазване на околната среда и водите. Това
обявиха от компанията на специално събитие, което се проведе по повод
Световния ден на водата на 22 март т. г. Изпълнителният директор на
Нестле България Хуан Карлос Пералехо представи инвестиционната политика на компанията и проектите, насочени към опазване на околната среда
и водите в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, посланика на Швейцария Н. Пр. Денис Кнобел и др.
„Като компания с 21-годишна история в България ние усилено инвестираме в модерни високотехнологични подобрения с цел намаляване консумацията на вода и електроенергия. За постигането на устойчиво развитие обаче
са нужни обединените усилия на всички заинтересовани страни. Положителната промяна може да се постигне единствено чрез активно сътрудничество между бизнеса, институциите и цялото общество. Затова специално
благодарим на нашите партньори от Екопак България, които се присъединиха към нас и ни подкрепиха днес“, заяви г-н Пералехо.

Шнайдер Електрик предлага нова структурна кабелна система
Шнайдер Електрик България лансира на пазара цялостната гама за структурно окабеляване Actassi, която обединява по-старите Infra plus, Lexcom и
други марки на придобити от компанията производители. Системата Actassi
включва шкафове, кабели, пач панели, пач корди, конектори. Според производителите основно предимство на новата кабелна система е практичният
дизайн, улесняващ процеса на инсталация. За разлика от други системи Actassi
предлага интеграция с множество крайни устройства от портфолиото на
Schneider Electric – подови кутии, колони за бюра, и т.н., включително обикновена розетка, монтирана в рамка за стенен монтаж.
„Съществена новост в гамата е конекторът S one, който е изцяло нов
продукт, а не поредно поколение на предишен модел. Той има единен корпус
без елементи и дребни детайли, който дава здравина и лесен монтаж. Улеснение представлява и U-образният вход, чрез който сглобяването става в
три лесни стъпки – кабелът просто се вкарва, издърпва и излишните жила
се отрязват. След това конекторът се затваря и монтажът е готов. Предлага се в екраниран и неекраниран вариант, както и с цветно кодиране за
различните категории“, обясняват от Шнайдер Електрик България.
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Microchip представи нов широкообхватен радиомодул
Microchip представи първия от нова серия широкообхватни радиомодули,
предназначени за осъществяване на безжична Internet of Things (IoT) и Machineto-Machine (M2M) комуникация с обхват над 16 км чрез технологията за безжично свързване LoRa. Тя позволява на новия модул RN2483 да работи без
повторители, което намалява разходите за притежание.
Първият радиомодул RN2483 от новата серия е с размери 17.8x26.3x3
мм и работна честота 433/868 MHz. Жизненият цикъл на батерията му
е повече от 10 години. Устройството отговаря на изискванията на европейската директива за радионавигационно и далекосъобщително крайно
оборудване.
RN2483 разполага с 14 GPIO входно/изходни точки, които позволяват
гъвкаво свързване и управление на голям брой сензори и актуатори посредством модул с изключително компактен дизайн. Технологията за осъществяване на безжична връзка на големи разстояния LoRa е базирана на модулация
с разширен честотен спектър. В сравнение с 3G и 4G клетъчните мрежи, тя
е много по-скалируема и разходно-ефективна за embedded приложения.

NXP Semiconductors придобива Freescale
NXP Semiconductors обяви, че е сключила споразумение за придобиването
на Freescale. Базираната в Айндховен, Холандия NXP осъществява дейност в
повече от 25 страни с приходи от 5,7 млрд. долара през 2014 г. Freescale,
със седалище в Остин, Тексас, също има бизнес в повече от 25 страни и има
нетни продажби в размер на 4,6 млрд. долара за миналата година.
Сливането създава водещ производител на mixed signal решения с комбинирани приходи от над 10 млрд. щатски долара. Обединеното предприятие
ще стане лидер на пазара на автомобилни електронни компоненти и пазара
на микроконтролери с общо предназначение. Покупната цена предполага
стойност на собствения капитал на Freescale от около 11,8 млрд. щатски
долара и обща стойност от около 16,7 млрд. долара заедно с нетния дълг на
Freescale. Ричард Клемер, главен изпълнителен директор на NXP, ще остане
президент и главен изпълнителен директор на обединената компания. Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на календарната 2015 г.

Mouser Electronics сключи глобално споразумение за дистрибуция с
Microsemi
Mouser Electronics сключи глобално споразумение за партньорство и дистрибуция с Microsemi Corporation, съобщиха от фирма Маус Електроникс, представител на Mouser у нас. Споразумението ще даде на клиентите на Mouser
достъп до изчерпателното портфолио FPGA и полупроводникови решения на
Microsemi, включително продуктовите линии SmartFusion2 и IGLOO2, както
и широката гама Power-over-Ethernet продукти на фирмата, предназначени за
области като отбрана, сигурност, комуникации, аерокосмическия сектор и
индустрията.
„Портфолиото високоефективни продукти и системни решения на
Microsemi перфектно ще допълни досегашните ни каталог и клиентска база.
Очакваме успешно и дълготрайно сътрудничество, за да доставяме по-бързо
и ефективно иновативни продукти, технологии и услуги на инженерите по
света“, коментира Джеф Нюъл, старши вицепрезидент на направление Продукти в Mouser.

LG Innotek и Daintree Networks ще разработват съвместно LED драйвери
LG Innotek и Daintree Networks обявиха, че ще разработват съвместно LED
драйвери, които притежават мрежови възможности и поддръжка на безжичния стандарт ZigBee. Драйверите ще бъдат оптимизирани за работа със
софтуерната платформа за управление на осветлението и сградна автоматизация ControlScope на Daintree, както и с всеки софтуер, предназначен за
ZigBee-сертифицирани продукти. Производителите могат да интегрират
драйверите в осветителни системи без добавяне на безжичен контролер.
LG Innotek доставя драйвери на редица водещи производители. Daintree
има сериозен опит в разработването на решения за осветление с централно
управление и поддръжка на ZigBee. Компанията доставя модулни ZigBee контролери, предназначени за интеграция в различни видове осветителни тела.
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накратко
Atlas Copco придоби германски доставчик на услуги за калибриране
Atlas Copco завърши придобиването на германската компания
Kalibriercentrum Bayern, специализирана в доставката на услуги за калибриране на различни видове метрологично оборудване. Kalibriercentrum Bayern има
30 години опит в калибрирането на оборудване за измерване на геометрични, електрически, топлинни и физични величини. Централата на компанията
се намира в Мюнхен, а в Кил се намира допълнителна лаборатория. След
клиентите й са производители в областта на автомобилостроенето и
авиационно-космическата промишленост.
„С това придобиване ще разширим своето портфолио от услуги за индустриални клиенти, първоначално в Германия, а по-късно и на други пазари.
Това ще им даде възможност да увеличат допълнително производителността си и ефективността на своите продукти“, коментира Матс Рамстрьом, президент на бизнес направлението за индустриална техника на Atlas
Copco.

Метал Технолоджи Груп с ново лого и корпоративна визия
Метал Технолоджи Груп АД (МТГ) представи новото си фирмено лого и
корпоративна визия. Промяната е продиктувана от желанието на групата
да утвърди името Метал Технолоджи Груп като обединение на трите завода в структурата на дружеството. „Стремейки се да бъдем модерна
фирма и желан партньор не само на международния, но и на българския
пазар, в началото на тази година финализирахме изграждането на новата
корпоративна визия. Новото фирмено лого визуализира единството и обединението на заводите в една група с много възможности“, информират
от МТГ.
Метал Технолоджи Груп обединява три български леярни, специализирани
в производството на отливки от алуминий, чугун и стомана – Алуком, Плевен; Осъм, Ловеч и Центромет, Враца. Леярните произвеждат голям асортимент отливки за различни индустриални сегменти на промишлеността.
Всички заводи са експортно ориентирани и над 85% от продукцията им е
предназначена за износ, главно в ЕС.

SM Consulta организира семинар за LEAN производствено планиране
На 23 април т. г. в столичния хотел „Новотел“ екипът на SM Consulta,
упълномощен партньор на Preactor International, ще проведе бизнес семинар
за LEAN производствено планиране с прилагане на интелигентни APS софтуерни решения от фамилията Preactor, съобщиха за Инженеринг ревю от
компанията.
„Семинарът е предназначен за мениджъри и специалисти, които искат да
подобрят детайлното производствено планиране чрез прилагане на иновативни алгоритми за оптимизация. Ще бъдат демонстрирани възможностите на софтуерното решение PREACTOR APS като средство за повишаване
на ефективността при внедряване на LEAN техники за управление на производствените процеси“, допълниха организаторите.

Състоя се Европейски форум по роботика 2015
От 11 до 13 март т. г. в Aula der Wissenschaft във Виена, Австрия се
проведе петото издание на Европейския форум по роботика. Събитието
ежегодно привлича над 350 изследователи, инженери, мениджъри, както и
все по-голям брой предприемачи и бизнесмени от цяла Европа, за да обсъдят
актуални теми от областта на роботиката.
„Форумът има за цел да предостави възможност на производители и изследователи да се срещнат и да общуват, за да разширят своите контакти, да събират най-новата информация, както и да изградят ново бизнес
сътрудничество, като по този начин укрепват потенциала на европейската роботика“, поясниха организаторите от euRobotics aisbl и Institute for
Software Technology, Graz University of Technology.
Следващото издание ще се проведе от 21-23 март 2016 г. в Любляна,
Словения.
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Демонстрационният
автомобил на Festo посети
България
О

т 9 до 13 март т. г. демонстрационният автомобил на Festo посети България. В рамките на обиколката, продължила една седмица, бяха
посетени над 20 клиента на компанията в градовете Пловдив, Габрово, Ботевград и София.
"Festo-мобилът разполага с разнообразие от динамични и статични
дисплеи, които показват бързо и лесно най-новите приложения на продуктите ни. Специфичното в демонстрационния автомобил е, че всички
задвижвания са електрически – със
серво- и стъпкови мотори. Това е
свързано с изискванията за скорост
и точност, които налага пазарът",
коментираха домакините от Festo
България.
От компанията разказаха, че най-
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голям интерес е предизвикала H-образната портална
позиционираща система
EXCM, която е с изключително компактна конструкция за оптимално използване на пространството. Манипулаторът с конфигурируема дължина и ширина
(макс. 700 x 360 мм) и товароносимост от 3 кг се предлага в два размера. Решението позволява лесен
I/O контрол и възможност за
CANopen и Ethernet комуникация.
Сред останалите акценти бяха и
смарт камери, софтуерни решения и
web приложения на Festo, улесняващи
избора на конкретно оборудване,
както и контролерът модел CECC,
който е произведен в България.
"Целта на обиколката с демонст-

рационния автомобил бе да покаже
на настоящите и бъдещите ни клиенти, че ние предлагаме както качествени компоненти, така и цялостни решения, съобразени с техните
конкретни нужди", споделиха от
Festo България.
На 13 март автомобилът замина
за Франция, а от българския офис на
компанията информираха, че през
лятото предстои втора обиколка,
този път в Източна България.
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ЛД представи новостите в
портфолиото си на фирмена
презентация
На 12 март т.г. в рамките на участието си на международното изложение MachTech & InnoTech 2015 (1113 март, Интер Експо Център) фирма ЛД организира презентация, посветена на новостите в портфолиото
на компанията през настоящата година. В началото на мероприятието
Мартин Кичев, продуктов мениджър
в ЛД, представи накратко дейността и структурата на компанията.
Той постави акцент върху новостите за 2015 г. – продуктите за предаване на движение от SKF и новата
гама разходомери от Comac Cal.
Пламен Пешев, продуктов мениджър в SKF България, запозна
присъстващите с историята и дейността на компанията. „SKF е единственият производител в световен
мащаб, който предлага следните продукти от една марка: ремъци, ремъчни шайби, съединители, вериги, верижни колела, втулки и главини за бърз
монтаж“, подчерта той. Г-н Пешев

16

изрази увереност, че партньорството между SKF и ЛД в областта на
решенията за предаване на движение
ще гарантира на клиентите на
българския пазар качествена и бърза
услуга.
Най-новите продукти и приложения, предлагани от ЛД, бяха презентирани от търговския мениджър на компанията Богдан Станков. Сред тях
бяха радиалните вентилатори високо, средно и ниско налягане на фирма
Elektror, решенията за въздухоподготовка от Omega Air, които отговарят изцяло на европейските изисквания, както и актуалните новости от
Camozzi – регулаторите K&P, MX-PRO,
AP и PR, пропорционалните сервовентили LR и цилиндрите с обратна
връзка за положение 6PF, подходящи
за регулиране на дебит и налягане. Гн Станков подчерта, че в последните години, наред с конкретните технически решения, ЛД предлага на своите клиенти и допълнителни услуги

като: уреди за измерване на дебит,
ултразвуков детектор на утечка, SKF
лазерно устройство за центриране
на ремъчни шайби и др.
В заключение Мартин Кичев разказа на събралите се специалисти за
новостите в гамата разходомери на
чешката фирма Comac Cal. Той постави акцент на универсалния модел Flow
38, както и на компактния разходомер Flow 33, подходящ за производства с екстремни експлоатационни
условия. Представянето завърши с
новостите при Comac Cal, включващи
възможностите за настройка на разходомерите през Bluetooth, както и
различните видове присъединяване
според заявката.
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Rittal проведе
традиционното си
мобилно продуктово шоу
в Бизнес парк София
Н

а 8 и 9 април т. г. се състоя
третото поредно издание на мобилно продуктово шоу на Rittal в България. Избраната от компанията локация за провеждане на събитието
тази година бе Бизнес парк София. В
демонстрационния камион на Rittal
Германия клиенти, партньори и гости на фирмата имаха възможността да се запознаят с най-актуалните решения на Rittal за индустрията
и IT сектора.
В демо камиона с тегло 15 тона
бяха изложени всички продуктови
групи, които компанията предлага на
пазара. В допълнение, мостри на някои от най-емблематичните фирмени решения бяха разположени на три
ключови места в бизнес парка. В рамките на събитието на всеки 30 минути експертите на Rittal провеждаха атрактивни продуктови демонстрации, които имаха за цел да запознаят посетителите с предимствата и спецификите на най-актуалните продукти и системи на фирмата.
"Основна цел на мобилното продуктово шоу беше да представим нагледно как чрез интелигентен синтез на продукти в областта на механиката, инженеринговите решения, електроразпределението, електрозахранването, климатизацията,
сигурността, мониторинга, отдалеченото управление и сервиза клиентите получават цялостни решения
от един производител", подчертаха
организаторите.
Акцент в демонстрационния камион на компанията бяха комуникационните шкафове TS IT, разработени на
базата на модулна концепция. Интелигентната модулна система позволява надграждане на комуникационни
шкафове и аксесоари чрез максимално опростена за монтаж технология
на принципа Plug&Play, като по този
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начин гарантира много по-голяма
ефективност и по-ниски разходи.
"Стандартно окомплектованият
комуникационен шкаф включва подвижни 482.6 mm (19") профили, които се фиксират на необходимата
дълбочина само с помощта на клипсове за бързо освобождаване. Освен
това фабрично монтираните на 19
инча профили позволяват свободно
избиране на различни инсталационни
широчини – 21, 23 и дори 24 инча при
800 мм широчина на шкафа, без необходимостта за каквито и да е
инструменти. Възможно е и да се
добави RFID бар за дистанционно
наблюдаване на инсталираното оборудване като например сървъри и
комутатори по всяко 1U в рака",
информираха от Rittal по време на
презентацията.
Гостите на мобилното продуктово шоу имаха възможността да разгледат от близо мостри от новата
серия ракове, която се предлага стандартно както с предна прозрачна и
задна метална врата в комуникационен тип шкафове, така и с метални
перфорирани врати в сървърните
ракове. "Предната перфорирана врата е с перфорация от 85% спрямо

цялата и площ, което гарантира подобро охлаждане в помещения тип
"студен коридор". Задната перфорирана врата, от своя страна, е вертикално разделена на ляво и дясно
крило, с което се спестява място при
изграждане на сървърното помещение. Всички типове врати са оборудвани с панти на 180 градуса и позволяват максимална достъпност до
оборудването", поясниха от Rittal.
По време на демонстрацията фокус бе поставен и върху новата FlexBlock основа от усилена пластмаса
при TS IT раковете, която е алтернатива на конвенционалните основи
от листова стомана. "Основата
може лесно да се сглобява без инструменти и позволява монтаж на различни аксесоари като например шина
за закрепване на кабелите и др. С общ
полезен товар от 1500 кг на 19-инчовите нива, новият TS IT шкаф
отговаря на най-високите изисквания
за стабилност. Благодарение на интелигентния модулен дизайн новият
рак пести време и пари и същевременно предлага оптимална функционалност при инсталиране и поддръжка на оборудването", допълниха
представителите на фирмата.
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Стремим се
се да бъдем
иновативни и да разбираме
нуждите на пазара
Петър Кацаров, мениджър продажби
в направление Дигитализирано производство
на Siemens България, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Кацаров, наскоро бяхте отличени с първо
място по ръст на продажбите на стандартни и специализирани задвижвания за 2014
г. Бихте ли разказали повече
за тази награда?
Бизнес звено MC GMC (General
Motion Control), което е част от Направление Дигитализирано производство на Siemens България, беше отличено с първо място за ръст на
продажбите през 2014 г. в регион
Централна и Източна Европа (CEE).
Основните продуктови фамилии, които се предлагат на българския пазар от това звено, са стандартни и
специализирани електрически задвижвания с търговски марки
SINAMICS и MICROMASTER.
За целия екип в България тази награда е високо признание за нашите
усилия, стратегия и визия през последните пет години. Приносът на
всеки един член на екипа и синергията в работата ни, както и усърдието на всички наши партньори и клиенти при реализацията на инженерингови проекти, доведоха до това
задължаващо постижение. Тук е мястото от името на целия ни екип да
им благодаря за доверието и демонстрирания професионализъм.
Кои са най-иновативните хардуерни и софтуерни технологии в тази област, които планирате да лансирате на пазара?
Пример за иновативност е нашата актуална фамилия задвижвания
SINAMICS. Гамата е разделена в три
класа – Basic, Efficient и Flexible, като
обхваща задвижвания със стандартна функционалност и достига до
високопрецизни и високомощни решения, отговарящи на най-високите
изисквания в индустрията. Иновация
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е унифицираната модулна хардуерна
платформа и универсалната софтуерна среда за пуск в експлоатация и
диагностика. Дори за различни инженерингови задачи хардуерът остава
идентичен или с минимални промени. Разполагаме с единен софтуерен
инструмент за цялата гама
SINAMICS – SIZER, който позволява
ефективно програмиране, наблюдение, диагностика и сервизиране на
цялата фамилия задвижвания. Наред
с двете фамилии Siemens налага и
задвижвания от стандартния клас
Basic, характеризиращи се с максимално опростен пуск и обслужване,
както и с оптимизирани ценови
нива.
Как бихте оценили пазара на
задвижвания в региона към
момента? Как поддържате
конкурентната си позиция?
Пазарът на задвижвания в България е изключително разнообразен,
въпреки сравнително ограничения
му потенциал. Предлагат се много
продукти както на утвърдени световни производители, така и на
доскоро непознати азиатски компании. Това многообразие води до изключително конкурентна среда, в
която все по-често техническите
аргументи на продукта отстъпват
място на агресивната ценова политика. Въпреки това смятаме, че
имаме богато и балансирано портфолио от продукти, които ни помагат да намираме индивидуално решение за всеки клиент в зависимост
от неговата концепция и визия.
Стремим се да бъдем иновативни,
да разбираме нуждите на клиентите и на пазара, да търсим нестандартни решения.
Кои са най-сериозните предизвикателства пред бранша
през последните години?

Каква е стратегията ви за
преодоляването им?
Браншът става все по-чувствителен по отношение на цените и често
при избора на доставчик се вземат
прибързани решения заради по-ниската цена. Ние работим активно с клиентите, които се стремят към цялостни, надеждни и дълготрайни технически решения, като базираме стратегията си на нашата платформа TIA
– Totally Integrated Automation. Платформата дава възможност за пълна
интеграция на продукти, системи и
механизми в една цялостна среда, в
която важна част са задвижванията
SINAMICS и MICROMASTER.
Какви са новостите около Направление Дигитализирано
производство? Какво ви предстои през настоящата година?
През тази година ни предстои лансиране на пазара на нови продукти и
продуктови линии, насочени към всичките му сегменти. Сред тях са новото поколение силови модули PM2402 за модулните инвертори SINAMICS
G120, които ще осигурят още по-голяма гъвкавост и ползи за клиентите ни. Ще лансираме още хибридните задвижвания SINAMICS S120M и
SINAMICS G110M, както и новата
фамилия сервозадвижвания и сервомотори SINAMICS V90 и 1FL6, насочена към ценово оптимизираните решения на пазара. Предстои ни и разширяването на гамата SINAMICS
V20 до 30 kW.
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Залагаме на високото
качество на предлаганите
от нас стоки и услуги
Емил Минков, управител на ЕСД България,
пред сп. Инженеринг Ревю
Уважаеми г-н Минков, наскоро
отбелязахте 20-годишния юбилей на ЕСД България. Много или
малко са две десетилетия в
този бранш у нас? Как се измени пазарът през тези години?

Две десетилетия са и много, и
малко, зависи от гледната точка. Ние
сме на пазара от началото на прехода. Не ми е ясно към какво е този
преход. През тези години пазарът
много се сви. Някои от големите предприятия вече ги няма. Имаше надежди и ентусиазъм, имаше добре подготвени специалисти – същото не
мога да кажа за момента. Прекъсна
се приемствеността и предаването
на опит в процеса на подготовка на
кадрите. Само едно не се е изменило
от началото досега – купува се найевтиното с ясното съзнание, че се
прави компромис с качеството.
Българските металорежещи машини
се конкурират в най-ниския сегмент
с китайците, където цените, а не
качеството, са определящи. Там произвежданите бройки са решаващият
фактор. Убеден съм, че това е грешна постановка и една от причините
за намаляването на броя на българските производители. Показвах резултатите от скъпо платени от
Heidenhain проучвания за тенденциите за развитие на световните пазари в сектора на металорежещите
машини, но не им обърнаха внимание.
Изводите от тези проучвания се доказаха през годините – пропуснатото много трудно се наваксва.
Каква е равносметката Ви за
развитието на фирмата от
създаването й до днес? Какви
цели си поставяте от сега
нататък?

Фирмата е конципирана правилно.
Залагаме на високо качество на предлаганите от нас стоки и услуги, професионализъм на служителите, както и на коректност и точност в ра-
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ботата. Стремежът ни е винаги да
сме в полза на нашите клиенти. Поставяме си една основна цел – да
останем на пазара. Работим упорито и целенасочено като разширяваме гамата на предлаганите продукти. Започнахме преди 20 години
като доставчик на СNС управления,
задвижвания и измерителни системи. Сега предлагаме и прецизни високопроизводителни CNC машини на
утвърдени на световния пазар фирми – Kovosvit, Tos Varnsdorf, Sahos, с
ЦПУ от Heidenhain.
Мит ли е лоялната конкуренция
на пазара в България? Кои принципи следвате неизменно и какви компромиси не бихте направили, за да запазите конкурентната си позиция?

Мога да говоря само за ЕСД България. Винаги сме били и ще бъдем лоялни конкуренти. Компромиси в работата си не съм правил, не смятам и
да правя. Повтарям нашия подход –
високо качество на предлаганите
стоки и услуги, професионализъм и
коректност в работата.
Какви са прогнозите Ви за развитието на машиностроителния сектор у нас в следващите
години? Успяваме ли да настигнем световните производители и какво все още не ни достига?

Не съм оптимист. У нас няма стратегия, няма звена, които да разработват нови машини. Произвеждат се
машини, проектирани още в 80-те
години на миналия век от ИММ, който бе закрит преди 15 години. Заменени са само произвежданите някога
в България комплектовки с вносни.
Технологичната дистанция от водещите производители се увеличава.
Липсва стратегия в образованието за подготовка на кадри. Преди
няколко години бяха закрити някои от
специализираните паралелки по ма-

шиностроене в техническите гимназии. Аргументът бе, че няма желаещи ученици. Сега отново се заговори
за необходимостта от професионално образование. Дано се вземе правилното решение и в бъдеще да престанем да правим експерименти с
образованието, защото резултатите от промените в прехода са трагични. Към момента се чувства фрапираща липса на подготвени кадри
за промишлеността.
Какъв е технологичният фокус
на най-актуалните световни
разработки в областта на CNC
системите и автоматизацията?

Новите разработки са за повишаване на комфорта на работа на операторите на CNC машини. Продават
се управления с 19-инчови цветни
монитори. Заложените функции и
цикли са повече и се изпълняват от
мощни процесори. Повишава се ефективността на работа с функции,
контролиращи процеса на рязане.
Постигането на висока точност се
гарантира с монтирането на измервателни енкодери. В корпусите се
внедряват най-новите достижения на
металургията, използват се олекотени сплави (съдържащи полимери), които поглъщат вибрациите и т. н.
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Постоянно
инвестираме в
опазване на околната
среда и водите
Хуан Карлос Пералехо,
изпълнителен директор
на Нестле България,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Пералехо, към какво е насочена
инвестиционната политика на Нестле България през последните години? Какъв е общият
размер на инвестициите в устойчиво развитие
до момента и какви по-нататъшни инвестиции планирате?
Като част от най-голямата компания за храни и напитки в света и лидер в балансираното хранене и активния начин на живот, за 21 години Нестле България се
превърна в един от най-големите стратегически инвеститори в хранителната промишленост в страната,
надежден партньор и предпочитан работодател. От
1994 г. до днес ние постоянно инвестираме в развитието на бизнеса ни, на служителите ни и на стойността,
която предлагаме на обществото и потребителите. От
2003 г. до днес сме вложили над 176 милиона лева в
България. Всяка година инвестираме сериозно в двата си
производствени центъра и продължаваме да ги модернизираме в посока опазване на околната среда, оптимизиране на процесите и премахване на загубите. Същевременно въвеждаме иновации в производството, за да
предложим продукти от най-високо качество, съобразени с нуждите на потребителите.
Споделянето на добри практики, насочени към опазване на околната среда в общностите, в които Нестле
развива дейността си, допринася за създаването на споделена стойност. В тази посока правим сериозни инвестиции в модерни високотехнологични съоръжения, за да
намалим консумацията на вода и енергия в нашите дейности. За последните 5 години Нестле България е инвестирала над 3 милиона лева в проекти, допринасящи за
опазването на околната среда и водите.
Кои са най-новите високотехнологични подобрения в производствените предприятия на
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Нестле в България? Какви са икономическите
и екологични ползи от реализацията им?
Благодарение на инвестициите ни в посока устойчиво развитие, за последните 5 години сме намалили количеството вода, използвана в дейностите ни, с 42% и
сме спестили над 330 000 кубични литра вода. Днес всеки
час спестяваме 7581 литра вода в нашите операции.
Въведохме в експлоатация и ново високотехнологично съоръжение – парова станция от ново поколение във
фабриката ни София, в която са инвестирани над 1,5
милиона лева. До края на 2015 г. планираме да инвестираме 2,5 милиона лева в съвременни технологии, подобряване на качеството на продуктите, обучение на екипи, избор на най-добрите суровини и доставчици, грижа
за здравето на потребителите и системи за опазване
на околната среда и водите.
Какви по-конкретни проекти и практики за намаляване на потреблението на вода и енергия,
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емисиите парникови газове и обезвреждане на
отпадъците предприема компанията? Какви са
постигнатите досега резултати?
Нестле България предприема сериозни стъпки за намаляване на консумацията на енергия в дейностите си.
През 2014 г. намалихме потреблението на електроенергия за тон продукция с 2% в сравнение с 2013 г.
Непрекъснато реализираме проекти за използване на
възобновяема енергия и други природни ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове, премахване на
отпадъците и подобряване на екологичните показатели на опаковките. От 2011 до 2014 г. проведохме редица дейности, които ни позволиха да намалим потреблението си на енергия за тон продукция с 11%. В резултат на системата за събиране на отпадъци и ангажираността на служителите ни, през последните 10 години сме доставили над 21 милиона килограма отпадъци за рециклиране. Според нашите партньори от Екопак България, вследствие на тази наша дейност са спасени 208 446 дървета и са спестени над 74 милиона
киловатчаса електроенергия, 56 398 кубични метра
вода и 42 283 барела петрол.
Бихте ли разказали повече за инициативата
"CEO Water Mandate" на Глобалния договор
на ООН? Каква е целта й и кои фирми подкрепя?
Нестле е член на Глобалния договор на ООН (UNGC) –
стратегическа инициатива, насочена към организации,
които са поели ангажимент да спазват десет универсални принципа в областта на човешките права, труда,
околната среда и борбата с корупцията.
Нестле е една от 50-те компании, поканени да се
присъединят към инициативата LEADN на Глобалния
договор на ООН, както и един от основателите на Водния мандат към Глобалния договор. Представен през юли
2007 г. от генералния секретар на ООН, Водният мандат е уникална публично-частна инициатива, предназначена да подпомага компаниите в разработване, изпълнение и популяризиране на политиките и практиките за устойчиво развитие, свързани с водата.
Какво място заема България в глобалната
стратегия за устойчиво развитие на Нестле?
Как оценявате бизнес средата и възможностите за по-нататъшно развитие тук?
Освен че спазва националното законодателство, международните стандарти и корпоративните бизнес принципи на Нестле, компанията работи по начин, които
допринася за опазването на околната среда и осигуряването на устойчиво бъдеще на всеки пазар, в който развива бизнес.
България е част от тези ангажименти. В продължение на 21 години Нестле България се превърна в икономически значим фактор в страната и ние не можем да
стоим в страни от проблемите и нуждите на обществото. Вярваме, че ако искаме да бъдем лидер, трябва
да гледаме напред в дългосрочен план, като се стремим
не само да подобрим финансовите си и бизнес резултати, но и да създадем условия за по-добър живот на бъдещите поколения. Ще продължим да инвестираме в развитието на нашата дейност в България и ще насочваме все повече усилия в опазването на околната среда,
като въвеждаме проекти за устойчиво производство в
нашите фабрики в София и Варна.
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Индустриални
роботи
П

оредицата статии, по които Инженеринг ревю – списанието на
българската индустрия, работи в
последните месеци, за да очертае
съвременността на технологиите в
областта на роботите и актуалното състояние на пазара у нас,
продължава с един уникален по рода
си материал – трибуна на различни
като област на работа български
специалисти в роботиката. С различен поглед и насоченост, тези хора,
посветили ежедневието си на робо-

тиката, коментират въпроси,
свързани с историята на роботиката у нас, със съвременното състояние на пазара, интересни разработки в областта, иновативни услуги,
предлагани от наши фирми, обучението по роботика в България – преди
и сега, студентски клубове по роботика и др. Материалът ще ви запознае и с най-актуалните тенденции в
развитието на роботиката в световен мащаб, представени от български учени, които са постигнали сериозни успехи зад граница.

За следващия брой (3/2015) подготвяме мащабен преглед на пазара
на предлаганите у нас продукти и
решения в областта на индустриалните роботизирани системи. Водещи фирми ще представят най-актуалните си оферти и технологии за
роботика. Ще поставим въпроси за
тенденциите в бъдещото технологично развитие на индустриалната
роботика и за оценката на водещите доставчици за българския пазар
на индустриални роботи и развитието му в близко бъдеще.

Направихме пробив
при някои от найизвестните
автомобилостроители
в света
Тодор Добрев, управител на Артек
Роботикс, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Добрев, представете дейността на фирма Артек Роботикс.
Основната ни дейност е програмиране на индустриални роботи и интегриране на нови роботизирани системи. Най-общо казано, ние задаваме задачи на роботите, които строят коли, в изключително кратки
срокове. Единствената ни цел е да предоставяме найподходящата услуга за нашите клиенти. Следвайки
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Сред реализираните до момента от Артек Роботикс проекти са такива за Fiesta, Kuga, C-MAX, V-408
Transit, Mondeo, S-Max – Валенсия, Испания; Mondeo,
Galaxy – Генк, Белгия; B-Max – Крайова, Румъния; Gestamp
Kuga, V-408 – Валенсия, Испания; Focus, C-Max, G-Max –
Саарлуис, Германия; BMW – Лайпциг, Германия; PSA
Renault, Citroen – Париж, Франция; Polynorm MercedesBenz – Амстердам, Холандия.

тази цел, направихме пробив сред световноизвестни
компании като Ford, Grupo Volkswagen, Jaguar и PSA
Renault в автомобилостроенето и компании в хранително-вкусовата промишленост.
Кога и как създадохте компанията?
Артек Роботикс е основана през юли 2014 г. Стимулът да превърна способностите си в собствен бизнес дойде от техническия екип на компанията Ford,
където през една нощ за 5 часа успях да препрограмирам и оптимизирам роботите на една от линиите,
достигайки нужното качество в автомобилния завод.
Така станах подизпълнител, вместо да поемам ангажименти като агент на свободна практика. Стремим се
да създаваме взаимоотношения, основани на доверие с
нашите партньори от най-различни среди, които ни
позволяват да работим ефективно. По този начин
предлагаме на нашите клиенти глобални решения, които обхващат целия производствен процес. Имаме
поръчки не само от автомобилни концерни, но и от
софтуерни разработчици като Introsys, Kuka, Steelweld,
Polynorm и др.
Представете екипа на Артек Роботикс.
Артек Роботикс се състои от специалисти с различни националности. Приехме предизвикателството
всички да споделяме обща култура и цели, да полагаме
усилия за изследвания и разработване на революционни
технологии с цел да подобрим и оптимизираме максимално рентабилността на предприятията. В екипа
работят още двама българи - Велин Кръстев и Никола
Стоянов, с които програмираме индустриалните роботи.
В какви проекти участвате в момента?
В момента имаме голям проект в Холандия, близо до
Амстердам, във фабрика на Polynorm-Mercedes-Benz. За
нас това е ново предизвикателство, тъй като вече
много от компаниите започнаха да работят с цялостни алуминиеви детайли. На този проект Артек Роботикс има 2 поточни линии, състоящи се от 14 робота,
които сме програмирали за създаването на багажника
на новия C клас купе на Мерцедес.
Посочете някои от вече реализираните проекти на компанията.
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Какви са плановете ви за бъдещо развитие на
бизнеса?
Искаме да дадем възможност на млади и мотивирани хора да развиват дейността на бъдещето, но, за
съжаление, у нас до този момент има малко развитие,
затова работим по нов проект, свързан с „Artec College“.
Правим всичко възможно за основаването на учебен
център в Пловдив, в който ще обучаваме специалисти
в областта и след завършване на обучението ще им
предложим кариера в Артек. С технологичния опит, мотивация и ентусиазъм на нашите служители ние постигаме успехи на пазара. Поради тази причина една
от основните цели на нашата компания е да насърчава
открита корпоративна култура с вътрешно обучение
и образование.

Роботите на бъдещето:
адаптивни и взаимно
обучаващи се чрез
собствен интернет
проф. Драгомир Ненчев, Tokyo City
University, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми проф. Ненчев, бихте ли се представили пред читателите на сп. Инженеринг
ревю?
Завърших специалност "Изчислителна техника" на
ВМЕИ (сега ТУ-София) преди 35 години, след което специализирах в току-що създадения Научноизследователски център по роботика към института, първо в
магистърския курс (т.н. следдипломна квалификация),
после като аспирант. След защитата продължих научно-изследователската си работа към Центъра, а покъсно бях избран за преподавател в новооснованата
катедра по роботика. През последните двадесет години работя в Япония. Преподавал съм в университетите Тохоку, Ниигата и Хиросаки, от 12 години съм професор в Tokyo City University. В лабораторията ми всяка
година има около 15 дипломанта и още около толкова
магистри/аспиранти, които ръководя заедно с колега.
Имам над 250 научни публикации с около 1800 цитирания (според Гугъл). Бил съм гост-лектор в редица университети и научни институти в Азия, Северна и
Южна Америка и Европа. Член съм на Обществата по
роботика, на инженерите механици, както и на инженерите по управление в Япония. Бях избран за председател на редакционния комитет на англоезичното списание Advanced Robotics, както и за член на изпълнителния комитет на Обществото по роботика.
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Вие сте сред основателите на катедрата по
Роботика към ТУ-София. Бихте ли ни разказали малко повече за този период и основните
цели, които стояха пред вас?
Катедрата по робототехника беше създадена още
през 1984 г. Създаването й беше пионерско дело, и то
не само в рамките на България. Огромна е заслугата на
първия ръководител на катедрата проф. Михаил Константинов. Целите ни бяха следдипломно обучение и
научноизследователска работа в областта на роботиката. През 80-те години на миналия век промишлените роботи започнаха да се използват масово в промишлеността, като броят на внедрените в Япония
роботи отбеляза значителен ръст. Научноизследователският аспект на работата ни с колегите от катедрата беше насочен към усъвършенстване функциите на промишлените роботи чрез въвеждане на микропроцесорни системи за управление и разработване
на съответен софтуер чрез създаването на нов тип
сензорни системи, на внедряването на методите на
изкуствения интелект, а така също и създаването и
приложението на роботи с нов тип механика, например като роботи с редундантни степени на свобода
или такива с паралелна топология.

функционалност и икономичност. Работата ми в това
направление се основава на концепция, която нарекох
МММ: многофункционалност, минималност и модулност. В зависимост от бюджета си потребителят ще
може да избере определен клас от задачи и да получи
съответен робот, конструиран на модулен принцип.
При наличие на допълнителни средства на един по-късен
етап могат да се добавят модули към робота и съответно да се разшири класът от задачи, които могат
да му се поставят.
Този подход създава вероятност за поява на домашни помощници роботи в домовете на по-ранен етап,
отколкото евентуалното внедряване на универсални
роботи за дома, така както ги знаем от научната
фантастика. Най-близко до възприятието за такива
роботи са днешните хуманоиди. Работя интензивно и
в тази сфера, преди всичко върху приложението на
хуманоидни роботи за различни видове манипулативни дейности, предимно с използване на инструменти.
Със студентите ми работим и върху усъвършенстване стабилността на хуманоидите, така че да запазват баланс дори и когато биват подложени на (случайни или не) удари.
Второто направление, по което всъщност работя
още откакто пристигнах в Япония, е космическа роботика. Изключително важно направление за бъдещето
ни, като се има предвид, че ресурсите на планетата
ни Земя намаляват прогресивно. Една от задачите,
които решавам, е управление на манипулатор, монтиран върху сателит. Целта е минимизиране силите на
реакция върху сателита, които се получават при движение на манипулатора. Имах възможност да проверя
на практика алгоритмите чрез експерименти с космическия робот ETS-VII (Engineering Test Satellite – VII), който беше изведен в орбита през 1997 г. от Националната агенция за развитие на космическото пространство на Япония (NASDA, сега JAXA) и оперира в орбита
до края на 1999 г. Друга задача, която решавам, е управление на космически роботи при прихващането на
свободнолетящи неуправляеми космически обекти. Това
са например останки от нефункциониращи изкуствени
сателити, които "замърсяват" космическото пространство в непосредствена близост до Земята.

Кои са основните акценти на работата ви в
Япония?
Работя основно върху две направления. Първото е
внедряване на роботи в домашна среда. Това е доста
широка област и затова е необходимо да уточня, че
става въпрос за многофункционални роботи, т. е. роботи, които могат да изпълняват задания като приготвяне на храна, подреждане или почистване на маса,
включително зареждане на миялна машина, на хладилник, както и работа с други домашни уреди. За разлика
от промишлената среда, домашната среда се характеризира с голяма степен на неопределеност и затова съществуват множество подходи към проблема,
свързани с доста трудности. Първата ми цел е да
минимизирам степента на неопределеност, без да
променям значително домашната среда. Стремя се да
определя класове от задачи, като всеки клас да бъде
реализуем с робот със съответна конфигурация. По
този начин може да се постигне оптималност между

Страната е сред лидерите в технологичните разработки на роботи. Кои в момента са
най-актуалните тенденции в областта на индустриалните роботи там?
През миналата година администрацията на министър-председателя Абе постави за цел осъществяването на нова революция в роботиката. Роботиката
е едно от десетте основни направления за ревитализация на икономиката в програмата на г-н Абе, известна като "Абеномика". В областта на промишлените
роботи тенденцията е в посока системно интегриране и конструиране на роботи, които да бъдат "лесно
използваеми". Системното интегриране е важно, тъй
като засега е доста трудоемък процес. Ако този процес може да се реализира с по-малко усилия, ще може да
се осигури много по-голяма гъвкавост при приложението на роботите, не само в строго определена промишлена среда, както беше досега. Също така, роботите
ще трябва да могат да се използват от неквалифици-
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рани потребители. В Япония проблем е недостигът на
работна ръка поради застрашителното застаряване
на нацията. Особено остро това се чувства в отдалечените области, където има множество малки и средни фирми, например за преработка на различни хранителни продукти. Амбициозните цели, които са поставени в програмата на правителството със срок 2020
г., са удвояване на пазара на роботи в производствената сфера (от 600 милиарда йени на 1.2 трилиона) и
увеличаване на пазара на роботи в непроизводствената сфера (услуги, селско стопанство, поддържане на
инфраструктура и логистика, както и за природни бедствия) в двадесет пъти (от 60 милиарда йени на 1.2
трилиона).
Кои ще бъдат определящите фактори за
бъдещия напредък в областта на роботите?
Основна роля ще играят три фактора. На първо място е прилагането на методите на изкуствения интелект. Роботите постепенно ще стават "по-автономни", което означава, че ще могат да функционират в
по-неопределена среда. За разлика от сегашните роботи, които имат ограничен брой сензори и са "твърдо"
програмирани, новото поколение роботи ще могат да
се справят с доста по-широк кръг от "непредвидени"
ситуации, благодарение на усъвършенстващата се
сензорика и елементите на самообучение. Вторият
фактор е непрекъснатото усъвършенстване на функциите на персоналните информационни устройства
(персонални компютри, таблети, смартфони), което в
крайна сметка ще доведе до интегрирането им с роботите. Предвижда се тогава роботите да се характеризират с "принадена стойност", която да идва от
функционирането им и като информационно-комуникационни устройства. Третият фактор е свързване на
роботите и всякакви други уреди в единна мрежа, т.нар.
IoT (Internet of Things). Роботите ще обменят информация помежду си и ще черпят "опит" въз основа на богатата информация в интернет, като така ще могат
да самоусъвършенстват функциите си.

Най-актуалната
тенденция в момента
са колаборативните
роботи
Илиян Бонев, професор в Ecole de
technologie superieure в Монреал, Канада,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Бонев, бихте ли се представили
пред читателите на сп. Инженеринг ревю?
Професор съм в Ecole de technologie superieure (ETS) в
Монреал - един от най-големите технически университети за инженери в Канада (с около 7600 студенти).
Ръководя лаборатория по роботика, в която имаме над
20 комерсиални промишлени робота, някои от които
са колаборативни, и десетина паралелни роботи, разработени от нас. В ЕTS съм от 10 години, а преди това
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изкарах докторантура в Universite Laval (в Квебек), магистър в Gwangju Institute of Science and Technology (в
Южна Корея) и бакалавър в ТУ-София. От 6 години имам
специална субсидия (Canada Research Chair) и затова
преподавам само един курс на година (по промишлена
роботика), а през останалото време се занимавам с
научна работа.
С какви научни разработки се занимавате и
кои са основните ви достижения?
От 6 години разработвам най-вече методи за подобряване на прецизността (за калибриране) на промишлени роботи. Продължавам също да разработвам паралелни роботи. Отскоро се занимавам и с колаборативни роботи (като роботите на датската фирма
Universal Robots). Без съмнение, те са най-актуалната
тенденция в момента, защото са много по-лесни за
програмиране, по-евтини за внедряване и най-вече не
са опасни и не изискват предпазни бариери.
В научните кръгове съм известен най-вече с теоретичните ми работи в областта на паралелните роботи, но лично аз съм най-горд с разработените паралелни роботи. Тъй като почти всички студенти в ETS са
минали през техникум, те са много добри в практичната работа. Например, един от моите студенти е бил
механик (CNC precision machinist) в продължение на 10
години, преди да дойде в ETS и да завърши електроинженерство. С него дори основахме компания, която
произвежда малки прецизни роботи. Друг мой студент
пък направи софтуер за моделиране и програмиране на
промишлени роботи.
В индустрията обаче ценят най-много разработките ми в областта на калибрирането на роботи. Повечето ми колеги по света си мислят, че в тази област
вече нищо няма за измисляне, но се лъжат. Ако бе така,
компаниите нямаше да ми дават договори. Например,
миналия месец една компания в Нова Зеландия извика
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мой студент да калибрира ABB робот.
Бихте ли ни разказали малко повече за калибрирането на индустриални роботи и възможните му приложения?
Когато си купите робот, той може да отиде многократно на една позиция с разлика от едва 0.010 мм.
Обаче ако го програмирате off-line да отиде на една
позиция, на която никога не е бил преди, ще направи
грешка до 2-3 мм. Например, ако го програмирате да
изреже един кръг, дупката ще е по-скоро елипса. Тоест
роботите са repeatable, но не accurate. Това е, защото
99% от клиентите или не се интересуват, че дупките
не са съвсем кръгли, или просто не програмират offline. Производителите на роботи не инвестират в
изработката на прецизни части на робота и в тяхното прецизно асемблиране, за да минимизират цената
на робота. Освен това, скоростните кутии на роботите са еластични. Заради това има голяма разлика
между теоретичния модел на робота, който е програмиран в контролера, и истинския робот, реалния робот. При калибрирането на робот се опитваме да
намерим математически модел, който е по-близък до
реалния робот (но пък е много по-сложен). Това се прави
с помощта на скъпи метрологически машини (CMM,
laser tracker) и сложни компютърни алгоритми.
Ако се сетите навреме, че искате прецизен промишлен робот, FANUC, KUKA или ABB ще ви го калибрират,
преди да ви го пратят, за около 2-3 хиляди долара. Ако
обаче искате да го калибрирате веднъж инсталиран,
успех... Дори заводът ви да е в Канада, трябва да изпра-

тите робота в Щатите, Германия, Швеция или Япония
и да платите поне 5-6 хиляди долара. В редките случаи,
когато производителят ще дойде в завода ви, той ще
трябва да наеме laser tracker – апарат, който струва
над 100 000 долара. В Нова Зеландия например компанията, за която споменах, не успя да намери laser tracker
и студентът ми им занесе друг такъв уред чак от
Канада.
Това, което аз правя, е да калибрирам роботите с
уреди, които са много по-евтини (40 000 долара или
дори само 5 000 долара). Компаниите, които ме финансират в тази насока, са GE Aviation, AV&R, Creaform и
дори Coriolis Composites от Франция. В момента преговарям и с други много по-големи фирми, една от които
е сред най-големите производители на роботи.
През 2013 г. сте били удостоен с наградата
Emerging researcher excellence award на борда
на директорите на ЕTS. На базата на какви
постижения Ви бе връчено отличието?
Според мен заслужих тази награда най-вече с разработените си роботи, с броя на статиите, в които се
цитират мои публикации, и с голямата лаборатория,
която основах. Тази лаборатория е една от най-интересните в ЕTS и често я посещават политици и чуждестранни делегации. В нея имаме апаратура за над 1,5
милиона долара.

Ще бъдем свидетели на
истинска революция в
следващите 10-15 години
д-р Петър Кормушев, научен
ръководител в департамента по
роботика на Италианския институт
по технологии в Генуа, пред сп.
Инженеринг ревю
Уважаеми, д-р Кормушев, бихте ли се представили пред читателите на сп. Инженеринг
ревю?
Занимавам се с машинно самообучение и роботика.
Работя като научен ръководител на екип от докторанти и пост-докторанти в департамента по роботика на Италианския институт по технологии в Генуа. Тук създаваме едни от най-напредналите хуманоидни роботи в света като например iCub, COMAN,
WALK-MAN, както и четирикракия робот HyQ.
С какви научни разработки се занимавате и
кои са основните ви постижения?
Моите научни разработки са насочени към подобряване на изкуствения интелект на роботите. Работя
по създаването на алгоритми за машинно самообучение, които позволяват на тези роботи да се научават
да извършват полезни дейности. Например тези дейности включват множество задачи от битовото
ежедневие: чистене, подреждане, готвене, асистиране
на човек, взаимодействие с множество хора, и т.н.
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фонд е 3.5 млн. долара, от които 2 млн. ще бъдат
връчени на отбора с най-добре представилия се робот. В състезанието участват общо 25 робота, като
само 3 са от Европа (два от Германия и един от
Италия – нашият робот). Целта на състезанието е
да се тестват пределите на съвременните роботи в
екстремна ситуация, наподобяваща бедствената ситуация в атомната електроцентрала Фукушима,
Япония, през 2011 г. Роботите ще трябва самостоятелно да прекосят пресечен терен, затрупан с отломки, да отварят врати, да изкачват стълби и да
извършват сложни ръчни манипулации. Тези изключително трудни за робот задачи ще поставят на изпитание не само хардуера, но и софтуера, реализиращ
интелигентността на роботите.

Основните ми постижения са в областта на методите за обучение чрез имитация на учител, както и за
самоусъвършенстване без учител. Разработените от
мен методи за подсилващо самообучение (reinforcement
learning) позволяват на роботите да се научат да извършват трудни физични задачи, които биха били изключително трудни да се програмират ръчно от човек. Например, в един мой експеримент успях да обуча
робот да обръща палачинки, като ги мята във въздуха.
Тази задача е трудна не само за роботите, но и за много
хора. Въпреки това, моят алгоритъм за самообучение
позволи на робота да се научи сам как да обръща палачинки чрез проби и грешки, по подобен начин на дете,
което се учи само да кара колело.
Разработени от вас методи за обучение и самообучение на роботи са намерили приложение в множество съвременни роботи. Бихте
ли ни разказали повече за проектите си в тази
насока?
Разработваните от мен методи за обучение и самообучение намират приложение в най-различни роботи, включително хуманоидни роботи, манипулатори и
мобилни роботи. Един от най-впечатляващите и успешни проекти, в които участвам, е проектът
PANDORA за създаване на автономен подводен робот,
който е в състояние да извършва сложни и продължителни мисии под вода. Този робот намира приложение
като система за наблюдение и поддръжка на подводни
съоръжения например за нефтената индустрия. Друг
пример е за изучаване на подводната природа или за т.
нар. подводна археология. Малко хора си дават сметка
за това, но истината е, че знаем повече за повърхността на Марс, отколкото за дълбините на земните
океани. Роботите могат да ни помогнат да овладеем
тези последни неизследвани земни места въпреки екстремните условия.
Кои са основните акценти в дейността ви в
момента?
В момента работя усилено по подготвяне на нашия хуманоиден робот WALK-MAN за участие в международното състезание DARPA Robotics Challenge.
Състезанието се организира от американската
държавна агенция DARPA и финалният кръг ще се проведе през юни т. г. в Калифорния. Общият награден
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Какви, според Вас, са основните задачи, които стоят пред съвременната роботика?
От техническа гледна точка основните задачи са
за усъвършенстване на хардуера и софтуера на роботите, за да бъдат те по-гъвкави, по-безопасни, по-евтини и по-универсални. Развитието на роботиката в
момента наподобява развитието на персоналните
компютри в тяхната зора. Аналогично, важна стъпка
е да се унифицира наличният хардуер, да се разработят стандарти, които да позволяват асемблиране на
различни компоненти от различни производители в
единна работеща система. Това в момента е невъзможно поради липса на съвместимост на хардуерно ниво.
По отношение на софтуера - добра стъпка в тази
посока е набиращата популярност операционна система за роботи (ROS).
От социална гледна точка съвременната роботика
вече започва да се сблъсква с някои от етичните дилеми, които великият Айзък Азимов описва в своето научнопопулярно творчество. Например съвременните
интелигентни автомобили вече имат активни системи за защита на пътниците, които задействат спирачките преди челен сблъсък. Сега, представете си, че
няма достатъчно разстояние да се спре навреме, а
отляво и отдясно има тротоари, пълни с пешеходци.
Изкуственият интелект, внедрен в колата, ще трябва да вземе решение дали да завие, спасявайки пътниците, но убивайки множество пешеходци, или да не
завие, съзнателно решавайки да убие пътниците, за да
спаси пешеходците. Този тип дилеми ще възникват все
по-често при масовото навлизане на персоналните
роботи в нашето ежедневие и е изключително трудно
да им се намери еднозначно решение.
Какво да очакваме от напредъка в технологичното развитие на изкуствения интелект?
Бъдещето е многообещаващо! Ще бъдем свидетели на истинска революция в следващите 10-15 години. Роботите ще навлязат първоначално в множество
ниши, извършвайки трудоемки, но тясно специализирани и монотонни дейности. Постепенно, заедно с усъвършенстването на изкуствения интелект, роботите ще стават по-гъвкави и по-универсални, което ще
им позволи да излязат от тясно специализирани ниши
и да се приближат до идеала за универсален робот.
Според мен, едва тогава ще видим масово навлизане
на персоналните роботи в ежедневието. Скоростта,
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разбира се, ще зависи много от това колко бързо ще
пада цената на роботите.

Интересът към
роботиката сред
студентите расте
доц. д-р Владимир Заманов, преподавател
в Технически университет - София, пред
сп. Инженеринг ревю

Уважаеми доц. Заманов, бихте ли се представили пред читателите на сп. Инженеринг
ревю?
Завършил съм ТУ-София като първенец на випуск 1977
г. с дипломна работа по роботика. Следващата година
работих в екипа създал първия български промишлен
робот (РБ 210). Защитих дисертация по Роботи и манипулатори при проф. М. Константинов през 1982 г.
Основател съм на Център по роботика в Стара Загора
и на катедра Роботика на ТУ - София (1984 г.). Реализирал съм десетки изследователски и приложни задачи
по роботи и автоматизация, представени в над сто
публикации.
Какви учебни курсове водите в ТУ-София?
Преподавам роботика от 1979 г. в първото магистърско обучение, а понастоящем водя курсове по Мобилни роботи, Роботика и Роботи в медицината във
факултет Автоматика, както и Индустриална роботика в магистърската програма „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“ и „Роботи за
работа в рискови условия и опасни среди“ пред специалност Инженерна екология. Развивам две лаборатории по
манипулационни и по мобилни роботи, разполагащи със
съвременна техника. Интересът към роботиката сред
студенти от различни специалности расте.
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Къде намират успешна реализация студентите, които обучавате?
Изучаването на роботи дава на студентите комплексен съвременен поглед към решаването на инженерни задачи. Мои дипломанти решават конкретни
експериментални задачи и се реализират успешно в
много водещи технологични компании в България и
по света.
Бихте ли ни казали няколко думи за обучението по роботика в България – преди и сега?
Системно обучение по роботика в България започна през 1979 г. чрез двугодишен магистърски курс
(Блок Б) и следдипломни специализации в ТУ-София под
ръководството на проф. М. Константинов и учениците му, съобразно високото производство на индустриални роботи през осемдесетте години. В последните две десетилетия то е по-ограничено и пообщо ориентирано, но интересът на младите хора
към роботиката е висок. Знанията по роботика формират съвременна инженерна култура. Днес курсове
в това направление има във всички технически университети в България. Разраства се мрежата от
клубове и състезания по роботика на студенти и
ученици.
Може ли да посочите интересни български
разработки в областта на роботиката?
През златното десетилетие за индустриалните
роботи на България се формира поколение от инженери по роботика, които работят професионално по
целия свят. Днес разработките са предимно изследователски в сферата на мобилните обслужващи роботи. В индустрията се внедряват водещи световни марки: Fanuc, Motoman и др. Софийската фирма
Спесима произвежда специализирани роботи за леярската промишленост в интеграция с немски производител на технологично оборудване. Има успешни
реализации на роботи в медицината, рисковите дейности и др.
Какво, според Вас, е съвременното състояние
на пазара на роботи?
Световният пазар на роботи се оценява на над 29
милиарда щатски долара, основно в сферата на манипулационните индустриални системи и около 3,45 милиарда щатски долара - за военни, логистични, инспекционни, медицински, подводни и др. професионални дейности, както и голям брой домашни, учебни и игрови
роботи. Нашият пазар е малък и фрагментиран, но
отворен и компетентен.
Къде работят интересни роботизирани системи?
Роботизираните системи в български производства са предимно за заваряване на метални изделия,
боядисване в мебелни производства, за прецизни операции в стъкларски производства и др. Общият брой
на работещите индустриални системи в света достигна 1 600 000 броя, а водещата област за приложение е автомобилната индустрия (Япония, Германия
и др.). Обслужващата сфера предлага широко поле за
разнообразни ефективни приложения.
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Какви са основните тенденции в развитието на роботиката?
Нарастването на произвежданите в света индустриални роботи има устойчив темп от 15%, със стабилна прогноза за следващите 3 години. Китай вече е
най-големият производител на такива системи. Устойчиво нарастват военните, медицинските, инспекционни роботи. Световни технологични лидери инвестират в развитието на следващите роботизирани
технологии.

Участваме в много и
различни състезания
с роботи

На 30 и 31 март организирахте Дни на роботиката в ТУ-София 2015. Какви теми бяха дискутирани в конферентната част на програмата и кои бяха тазгодишните състезателни категории?
В „Дни на роботиката“ тази година имаше следните категории: Следене на линия - готови платформи;
Следене на линия; Сумо - 10x10 см, до 500 гр; Сумо 15x15 см, до 1 кг; Софтуерен лабиринт; 3D Лабиринт;
Лични разработки. Състезанието по следене на линия
се провежда по следния начин: на поле от бяла хартия
или винил с начертана черна линия отгоре се поставя
роботчето. Неговата цел е да премине през трасето, следвайки линията, за най-кратко време. При сумото два робота се поставят в черен кръг с бяла
лента по ръба. Целта е единият робот да избута

Ясен Йорданов,
председател на
Студентски клуб
"Роботика" и Калоян
Гълъбов, член на
Управителен съвет на
Студентски клуб
"Роботика", пред сп.
Инженеринг ревю
Представете историята и
основната дейност на Студентски Клуб „Роботика“ към
ТУ-София.
Клубът е основан през 2001 г. в рамките на секция
„Роботика“ към катедра Автоматизация на електрозадвижванията при Факултет по автоматика на ТУСофия. Финансирането му е по линия на Студентски
съвет на университета. Той започна своето съществуване практически от нищото. С течение на времето
се сдоби с комплекти "LEGO Mindstorms NXT", "Arduino",
"Chip Kit" и други. През 2010 г. Клубът се премести в
ново помещение и смени методичния си ръководител.
В момента участие в нашата дейност могат да вземат не само студенти, а и външни за университета
лица, но те нямат право да участват в управлението
на организацията.
Върху какви проекти работите в момента?
Основните проекти са състезателните роботи занимаваме се най-вече с роботи за категориите:
"Следене на линия", "Излизане от 3D лабиринт", "Изход от софтуерен лабиринт" и "Сумо". Освен тези
проекти, в Клуба се разработват куадкоптер и хуманоиден робот.
В какви състезания участвате?
Вземаме участие в много и различни състезания. Участвахме в състезанието "HackFMI", където целта бе
да се създаде игра, спечелихме "Аз инженерът", където
сглобихме и програмирахме състезателен робот за
половин ден, в "Дни на Роботиката" във Варна, Габрово
и Русе.
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другия. Софтуерният лабиринт отново е на бяло поле
с начертани на него черни линии, като има пътища
без изход. Състезанието отново е за време, а финалът
е голяма черна точка. В тези три категории се използват сензори за цвят и за това полетата задължително са толкова контрастни. В категорията 3D
лабиринт се изисква използването на други видове
сензори. Роботът трябва да се ориентира в лабиринт,
построен на земята от газобетонни плочи или изработени от друг материал. Състезанието е за време.
Личните разработки са свободна категория. Всеки
може да вземе участие с това, което е направил.
Победителят се избира от жури.
Сред темите, дискутирани в семинарната част,
бяха "Разпознаване на намерения: от невроинтерфейси до робофутбол", "Куадкоптери", "Как се прави състезателен робот?", "Хуманоидни роботи", "Сервизен робот, управляем през интернет", "Използване на интерфейса ARIA като средство за управление на продуктите на Adept MobileRobots", "Мобилен робот с блутут управление", "Радиоуправляеми квадрокоптери и
дрони" и др.
Какво, според вас, е нивото на образованието в сферата на роботиката у нас?
Нивото на образованието е ниско, но все пак има
възможности за обучение. Ако човек има желание, има
начини. Хора, които могат да помогнат, има, но интересът е малък.
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Взривозащитено
оборудване
Преглед на офертите на водещи доставчици на българския пазар
Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, традиционно представя актуални продукти и технологии за различни сфери на промишлеността. В настоящия брой рубрика Във фокус дава
трибуна на водещи производители и доставчици на оборудване, отговарящо на специалните изисквания във взривоопасни производства, да разкажат за най-новите тенденции на пазара на взривозащитено оборудване, както и да представят най-интересните решения от продуктовата си оферта.

АББ предлага изчерпателна гама
решения за потенциално
експлозивни среди
Производителят на конектори и компоненти за електрически и комуникационни системи Thomas & Betts,
част от ABB Group, предлага широка гама продукти,
предназначени за употреба в потенциално експлозивни
атмосфери. В своя завод във Великобритания компанията произвежда разнообразни решения, сертифицирани
по стандартите ATEX и IECEx, включително пълна гама
кабелни куплунги и салници, клеми за монтаж на DIN-шина
и неметални кабелни аксесоари.
Акцент в специализираното портфолио на компанията е гамата метални и неметални кабелни куплунги за
използване в опасни индустриални среди. Гамата обхваща продукти с класове на защита Ex d (метални куплунги
взривонепроницаемо изпълнение), Ex e (полиамидни куплунги) и UL XP (гъвкави метални и полиамидни куплунги).
Thomas & Betts предлага още широка гама метални и
полиамидни взривозащитени кабелни салници за бронирани и небронирани кабели (модели метални салници от
C1 – Ex до C5 – Ex и полиамиден вариант EXCG). Серията
обхваща продукти с Ex d и Ex e защита, универсални
салници, както и пожароустойчиви версии.
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Част от портфолиото взривозащитени решения на
компанията е и богата гама осветителна арматура за
употреба в потенциално експлозивна среда. Гамата обхваща сериите XFFL, XFF и XFPL, XFP цилиндрични взривозащитени корпуси за зони клас 1, 2 и 21, 22, както и
серия FF за общопромишлено приложение. Осветителната арматура включва още миниатюрни цилиндрични
корпуси за компактни флуоресцентни лампи – серии XEL
и XEP за зони 1, 2 и 21, 22, серия EL за индустриални
приложения, както и серията XEL BAES цокли за индустриални аварийни LED осветители, предназначени за зони
1, 2 и 21, 22.
Сред останалите акценти в каталога взривозащитени компоненти за осветителни системи от Thomas &
Betts са линейни корпуси за луминесцентни лампи (серии
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EVS за зони 1, 2 и 21, 22, серия EVD за зони 21, 22, серия
EVT за индустриални приложения); корпуси за окачен
монтаж и цокли за луминесцентни осветители за вграден монтаж. Гамата обхваща още сериите корпуси за
прожектори XSF, XQF, XEF за зони 1,2, както и сериите
SF, QF, EF за индустриална употреба.
В портфолиото на Thomas & Betts можете да намерите и широка гама взривозащитени сигнални и предупредителни лампи, както и защитни корпуси и контролни
системи за зони 1, 2, 21, 22 и богат асортимент от
аксесоари.
Thomas & Betts провежда мащабна научноизследователска и развойна дейност в областта и постоянно инвестира в иновативни технологии за повишаване на качеството и безопасността на продуктите си, предназначени за взривоопасни индустриални среди. Продуктовото портфолио на компанията е насочено към широк
набор от индустрии, включително петрохимия, фармацевтична промишленост, офшорните платформи и др.,
където ефективността и високото качество на взривозащитеното оборудване са задължителни.
Васил Такев, старши мениджър продажби
на продукти НН, АББ България

Адара Инженеринг предлага
продукти, подходящи за работа
във взривоопасна среда
Предлаганите от Адара Инженеринг продукти – помпи и помпени системи на водещите световни производители GRUNDFOS, BUSCH, ARGAL, отговарят на високите изисквания за функционалност и безопасност при
употреба.
При необходимост от работа на съоръженията във
взривоопасна работна среда изработката на продуктите е съобразена (сертифицирана) с изискванията на европейска директива 94/9/ЕС за употреба в потенциално взривоопасна атмосфера.
Цялата производствена гама на ARGAL е сертифицирана за употреба в потенциално взривоопасна атмосфера, като двойно-мембранните помпи от серия ASTRA
са водеща група.
Въздушно задвижваните, двойно диафрагмени помпи,
обемен тип, самозасмукващи и устойчиви при работа
„на сухо“ са подходящи за пренос на абразивни, вискозни,
съдържащи твърди частици суспензионни разтвори, предлагащи се с размери от 1/4“ до 3“. Дебитът на пренасяния разтвор може да се регулира чрез регулиране потока
на задвижващия въздух. Тези помпи се ползват основно в
опасни зони и са почти без обслужване и поддръжка.
Магнитно задвижваните помпи от серии BASIS TMB,
PRIMA TMP, ROUTE TMR и ALIFTER TMA са друга голяма
група продукти, които, оборудвани с ATEX сертифициран електродвигатели, са подходящи за безопасна експлоатация в потенциално взривоопасна атмосфера.
Цялата продуктова гама на производителя на вакуум-помпи и вакуум-системи BUSCH при спазване на ограничителните изисквания относно температурата на
пренасяните флуиди, е подходяща за безопасна експлоа-
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натрупване на прах; да се ползват безискрови инструменти и средства за почистване, отстраняване на неизправности и боядисване. Ако това не е възможно –
обслужването на съоръженията да се извършва във взривобезопасна среда; редовно да се следи за появата на
утечки от гарнитури и уплътнения и периодично да се
следи състоянието на механичните уплътнения; да се
следи и регулира нивото на течността над потопяемите помпи, така че да се предотврати работа на сухо;
да се следи температурата на лагерите и наличието
на масло за нормалното им мазане.
инж. Милен Петков, Адара Инженеринг
тация в потенциално взривоопасна атмосфера, при оборудване с ATEX сертифицирани електродвигатели.
Като световен лидер в производството на помпи и
помпени системи GRUNDFOS предлага продукти, съобразени с изискванията на европейска директива 94/9/
ЕС за употреба в потенциално взривоопасна атмосфера. Една голяма група са стандартните потопяеми помпи за отпадни води – серии SEG, SE, SEV, SL, SLV Еx изпълнение.
Експлоатацията на съоръжения в потенциално взривоопасна работна среда изисква безкомпромисно спазване на правилата за безопасност и това е винаги актуално. Бихме могли да акцентираме върху част от предписанията за експлоатация, а именно: следене на температурата на повърхностите на помпите, респективно на работния флуид; да се избягва механично, хидравлично и електрическо претоварване, като се използват
предпазни устройства изключващи двигателя при претоварване или следящи консумираната мощност, и периодично или онлайн да се проверяват съоръженията за
вибрации; при помпи с магнитни съединители се препоръчва монтирането на дистанционни устройства за
следене на вибрации и температура на работния флуид,
особено при риск от замръзване; при пускови процедури
помпите да са под залив, за да се предотврати триенето на метал в метал и рязкото повишаване на температурата; съоръженията да се поддържат чисти, без
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Осветителното тяло ACCIAIO
LED ATEX е предназначено за
монтаж в замърсени, силно
запрашени и агресивни среди
Бегели е една от малкото фирми в Европа, които
предлагат на пазара LED взривобезопасни осветителни
тела. Моделът ACCIAIO LED ATEX се предлага в два варианта със светлинен поток като 2 x 36 W и 2 x 58 W
луминесцентни осветителни тела. Осветителното
тяло е с метален корпус, прахово боядисан, който преди
това е поцинкован. Това го прави много подходящо за
монтаж в по-агресивна среда. Разсейвателят на ACCIAIO
LED е от закалено стъкло, a рефлекторът му е огледален, специално конструиран за LED светлинен източник.
Стандартно ACCIAIO LED е капсуловано, без щипки за
затваряне. Обслужването му става само с развинтване на крайните капачки. По този начин е постигнато
истинско IP66. Само със смяна на крайните капачки, тялото променя предназначението си, с АТЕX капачки
става взривозащитено, а с аварийни модули става и
аварийно осветление.
Осветителното тяло ACCIAIO LED е предназначено
за монтаж в замърсени, силно запрашени и агресивни
среди. Когато е с монтирани ATEX капачки, то е предназначено за работа в зони 2 и 22. Заради ефекта му 3
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в 1 то е едно от най-предпочитаните в Европа влагозащитени и взривозащитени осветителни тела. Един
от последните големи обекти в Европа, където е монтирано ACCIAIO, e атомната електроцентрала в Моховице, Словакия, където са инсталирани няколко хиляди
осветителни тела.
Иван Димов, управител на Бегели България

Изпълнителните
механизми за автоматизиране на клапи
в системи за ОВ и К
са с въртящ момент
до 40 Nm, могат да
бъдат поръчани с
аварийна функция –
пружинен възврат,
крайни изключватели за положение, управление on/off, 3-позиционно или аналогово, захранване
AC230 V или AC/
DC24 V.
Edelweiss предлага и по-мощни взривозащитени изпълнителни механизми за индустриални приложения, с
въртящ момент до 100 000 Nm.
инж. Гергана Ангелова, управител на Белимо България

Изпълнителният механизъм
EXAF е сред най-търсените
модели ATEX изпълнение

Wago предлага широка гама
взривобезопасни продукти за
автоматизация на машини и
съоръжения

Освен стандартната си продуктова гама Белимо
България предлага на българския пазар същото добре познато качество на швейцарския производител Belimo,
но в ATEX изпълнение. Италианската фирма Edelweiss
използва в производството си изпитаните Belimo ротационни изпълнителни механизми и ги превръща в подходящи изделия за работа във взривоопасна среда. Изпълнителните механизми са за индустриални и ОВ и К
приложения. Предназначени са за автоматизиране на
клапи за въздух/ жалузийни решетки, противопожарни
клапи и вентили за регулиране на вода, пара и други
флуиди. Моделите са с IP65-66-67-68.
Един от най-търсените модели е изпълнителният
механизъм за клапа за въздух с аварийна функция и пружинен възврат EXAF, който е създаден въз основа на
модела на BELIMO AF. Изпълнителният механизъм е херметически затворен в кутия от лят алуминий с дебелина 5 mm, издържаща на 24 бара надналягане.

Wago предлага широка гама взривобезопасни продукти за съединителната техника, както и взривобезопасни продукти за автоматизация на машини и съоръжения. Сред предимствата, които предоставят продуктите на Wago за оборудване в застрашени от възникване на експлозии зони, са: съкратено време за въвеждане в експлоатация и време за обслужване чрез модулни
концепции, както и намаляване на разходите за експлоатация чрез устойчива на вибрации техника на свързване без необходимост от поддръжка.
Голям потенциал за реализиране на икономии се крие
в разпределителните шкафове на машините и оборудването. Всички проходни клеми и клеми за защитени
кабелни линии от серията TOPJOB®S на Wago, както и
специалните взривобезопасни клеми за многоамперно
присъединяване, са подходящи за използване в зони със
защита срещу експлозии I/II, например в среди с високи
изисквания за безопасност като газ, прах или минни га-
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потенциали в един възел и поддръжка на телемеханични
протоколи в съответствие с IEC 60870 и IEC 61850.
Мая Иршик, маркетинг мениджър на WAGO
Kontakttechnik България

Предлагаме голямо разнообразие
от компоненти с приложение във
взривоопасни среди

лерии. За системата X-COM S щепселните редови клеми, състоящи се от базова клема и пружинен контакт,
също са налични модификации, предлагащи защита срещу експлозии. Те са одобрени за използване в зона 2 с
вид на защитата "nA".
Част от многото приложения за взривобезопасните
редови клеми са клемни кутии и разпределители на сигнала за приложения за електрическо измерване, управление и регулиране; терминали за системни дистрибутори; щепселна технология на свързване за модулни системи; устойчива на вибрации технология за свързване
на двигатели до 185 mm2 и др.
С помощта на системата от входно/изходни модули
и взривобезопасните шинни клеми на Wago може да бъде
създадено по-ефективно и по-добро машинно оборудване за приложение в експлозивна атмосфера. За независимото от полевите шини интегриране на данните за
процесите от опасната и неопасната зона отговаря
системата от входно/изходни модули на Wago 750. Сертифицираните за използване в зона 2/22 (ATEX/IECEx)
или Class I, Division 2 (UL) сензори и изпълнителни елементи могат да се свързват със защитените входно-изходни модули, намиращи се директно във взривоопасните области на зони 0/20 или 1/21.
Време и средства могат да бъдат спестени с оборудване като ценерови бариери и усилватели на галванично разделяне. Благодарение на високата канална
плътност на входно/изходните модули на малка площ,
се пести още ценно пространство и тегло в разпределителния шкаф.
Искробезопасните входно/изходни модули за свързване на датчици или изпълнителни елементи в зоните 1/
21 и 0/20 обединяват в един модул функционална безопасност и защита срещу експлозии. Продуктите са сертифицирани по ATEX, IECEx, UL ANSI/ISA, UL508, прилаганите в корабостроенето стандарти, GOST-R и т. н.
Те позволяват комбиниране на стандартни входно-изходни и взривобезопасни модули, подаване на различни
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ВиВ Изоматик ООД предлага множество компоненти за приложение във взривоопасни среди на водещите
европейски производители Phoenix Contact, Lapp Kabel,
Pizzato Elettrica, Pepperl&Fuchs - FA.
Phoenix Contact, като доставчик на всички компоненти, използвани между управляващата система и полето, има голям международен опит, работейки с множество крайни клиенти и доставчици на DCS.
Фирмата предлага завършено
портфолио от маршалинг компоненти, които позволяват плътността на сигналите да бъде избирана свободно. В допълнение към редовите и маршалинг клеми, пасивни интерфейсни и релейни модули
се произвеждат и всички активни
интерфейсни компоненти, като
SIL-сертифицирани повторители
на захранване, галванично разделени повторители на сигнали, драйвери за соленоиди, защити от пренапрежение, релета за безопасност. Phoenix Contact е разработил
и голямо разнообразие от компактни специализирани интерфейсни
модули, серия Varioface за бърза
връзка към различни производители на DCS системи, които спестяват време и място в таблата за управление.
ВиВ Изоматик предлага взривозащитените продукти
на Lapp Kabel - голямо разнообразие кабели, пластмасови
и метални кабелни входове. Крайните изключватели на
Pizatto Elettrica също са подходящи за взривоопасни среди.
Pepperl&Fuchs – FA (Factory Automation) произвеждат
високонадеждни сензори, съгласно последните технологични стандарти с приложения във всички индустриални сектори – индуктивни, фотоелектрични, ултрасоник,
енкодери.
Владимир Лазаров, управител на ВиВ Изоматик

Ифм електроник предлага
сензори за взривоопасни зони
Ifm предлага качествено следене на процесите във
взривоопасните среди ATEX, група II, зона 1G / 1D / 2G/
3G / 3D. За постоянно следене на нивото ifm предлага
сензори за налягане чрез хидростатично принцип на
измерване. С обхват от -1 до 25 bar избор между потопяем датчик или трансмитер с челна мембрана тези
сензори гарантират прецизното измерване на нивото.
За граничното засичане на ниво и следене на позиция
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се използват капацитивни и индуктивни датчици. Избор между напълно метални или пластмасови корпуси,
издържащи на 4-джаулов шоков тест, предлагани в различна големина и форма с висока механична здравина,
сензорите гарантират голяма точност на засичане и
сигурност на работа.
За следене на вибрациите ifm electronic предлага датчици с цифров или с аналогов изход 4 до 20 mA. Сензорите използват вграден пиезоелектричен елемент или
микроелектромеханична система (МЕМС). Тези трансмитери се използват най-често за следене на помпи,
мотори и вентилатори, там където промяната във вибрациите е признак за неправилната работа на машината и ще повлияе на производствения процес.
Стефан Преждаров, ифм електроник

Тенденциите при взривозащитеното оборудване са
насочени към усъвършенстване
на устойчивостта към
агресивни химически субстанции
Сред най-атрактивните предложения на фирма Мерком, сертифицирани според ATEX:ЕX II 3G 2D за зона 2 21 – 22, са луминесцентните осветителни тела, в момента с отстъпка до 23%, плафониерите, пакетните
прекъсвачи, щепселите и контакти. Разбира се, не бихме пропуснали и ключовете от алуминиева сплав, взривозащитените кутии, щуцери и сирени.
Технологичните тенденции при взривозащитеното
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оборудване са насочени главно към усъвършенстване на
устойчивостта на различните продукти към агресивни
химически субстанции и удължаването на експлоатационния им живот. В момента много актуално и на което
наблягат много от партньорите, с които работим, е
развиване на LED осветлението, изграждането на взривозащитен хардуер и компютърни компоненти.
Нашите партньори CORTEM Group предлагат иновативни взривозащитени лаптопи, клавиатури, монитори и терминали. CORTEM Group също така проектира и
произвежда специални комплексни системи във взривозащитено изпълнение съгласно спецификацията на клиента като табла за управление и сигнализация на осветителни и двигателни системи и преградени светлинни индикации.
Светослав Богданов, Мерком

Rechner sensors разполага с
богат асортимент от изделия
във взриво- и прахозащитено
изпълнение
Още от създаването си през 2007 г. фирма Райкос
Тех предлага на българския пазар разнообразни продукти в Ех-изпълнение на водещи европейски производители. Немската компания Rechner sensors, пазарен лидер в производството на капацитивни датчици, е с
най-големия асортимент от изделия във взриво- и прахозащитено изпълнение. Продуктите й са групирани в
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няколко категории.
Капацитивни датчици от серията KAS-40 с АТЕХ сертификат за зона 1, двупроводно присъединяване по стандарта NAMUR и различни габаритни размери – от М12
до М32. Те намират приложение в хранително-вкусовата промишленост, фармацията и машиностроенето за
разпознаване (детекция) и броене на обекти, за нивоизмерване на твърди (прах, гранулат) и течни (вода, масла, горещи лепила, пасти, киселини и др.) материали.
Капацитивните датчици от сериите KAS-70 и KAS80 с АТЕХ сертификат за зона 20, двупроводно присъединяване по стандарта NAMUR и различни габаритни
размери – от М12 до М32 намират широко приложение
за детекция на химически агресивни продукти в индустрията.
Индуктивни датчици от сериите IAS-10 и IAS-20 с
АТЕХ сертификат за зона 1, двупроводно присъединяване по стандарта NAMUR и различни габаритни размери
– от М18 до М32. Използват се като крайни изключватели или ограничители на движението и позиционирането на машини и съоръжения, като датчици на импулси за броене, позиция и обороти.
Кондуктивни датчици от серията RCS с АТЕХ сертификат за зона 0 и зона 20, двупроводно присъединяване
по стандарта NAMUR и различни габаритни размери –
М10х1, М12х1 и G1/4" . Използват се за измерване нивото на eлектропроводими течности, установяване на
пробив в уплътненията на всякакъв тип помпи за течности и др.
Усилватели и преобразуватели на сигнали от серията N-132 за съвместна работа с всички сензори, работещи по стандарта NAMUR. Компанията Rechner
sensors предлага на сайта си удобно структуриран продуктов селектор, чрез който по зададен критерий потребителят може да открие подходящия продукт за
своето приложение.
Други интересни продукти в Ех-изпълнение са цифровите термометри от серията DiTemp на немския про-
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изводител SIKA Dr. Siebert & Kuehn. Уредите от тази
серия предлагат забележителни функции и експлоатационни възможности при локалното отчитане на температура. Оставащата постоянна във времето точност и липсата на сервизна поддръжка през целия жизнен цикъл на продукта са умело съчетани в един инструмент. Намират приложение в хранително-вкусовата
промишленост, химическата и фармацевтичната индустрии, машиностроенето, уредостроенето и други.
Райкос Тех предлага на своите клиенти и сензорни
операторски панели в Ех-изпълнение на италианския производител EXOR International. Новата серия e TOP500 се
откроява с авангардна технология, повишена производителност и изчистен дизайн. Моделите с АТЕХ сертификат еTOP 507G, eTOP507MG и eTOP515G имат ARM
Cortex A8 процесор, работещ на 600 MHz до 1 GHz и нов
софтуер за визуализация Jmobile, интуитивен, лесен за
работа и с подобрена функционалност. На разположение на потребителя са TFT дисплеи с диагонал на екрана
от 7" и 15". Вграденият двоен 100 Mbit Ethernet интерфейс с интегриран превключвател, големият брой допълнителни модули за полеви системи и мрежи, както и
опцията софтуерен PLC контролер увеличават значително тяхната област на приложение.
Пламен Костов, управител на Райкос Тех
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Пълен спектър взривозащитени
продукти на Scame
Scame предлага разнообразие от продукти, подходящи за инсталация в средa с потенциален риск от експлозия за газ (зона 1 / 2) и за прах (зона 21/ 22) в зависимост от продуктовата серия. Гамата обхваща взривозащитени индустриални контакти и щепсели от 16 А
до 125 А; пултове и табла за управление; пакетни електропрекъсвачи, разклонителни кутии от стъклоподсилен полиестер и карбонови нишки и други.
Сред най-интересните серии са пултове за управление и разклонителни кутии ZENITH P и взривозащитени
контакти серия Advance GRP Eх.

Взривозащитените изделия от серията ZENITH P покриват зона 1/2/21/22 и са предназначени за петролната, газовата, химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. Серията включва огромна разновидност от табла за управление и 19 размера кутии, изработени от усилен с фибростъкло полиестер и карбонови нишки, което гарантира висока механична устойчивост и премахва риска от запалване от
индуцирани искри на статично електричество.
Advance GRP е пълна гама индустриални контакти,
базирани на най-новативни технологии. Проектирани за
работа в екстремални условия, те са устойчиви за използване и в най-зависимите от външно влияние среди.
Scame предлага вече и най-новите продукти с блокировка от тази серия - Ех контактите за среди с повишен
риск от експлозия, с тип защита Ex II 2D - Ex tD A21,
IP66, T 90 °С, Ta -25 °С +60 °С.
Илиян Панков, Scame

Мобилните устройства Impact X
и Agile X са изцяло проектирани
за работа в потенциално
взривоопасна среда
Непрекъснатото търсене на оптимални, безопасни,
надеждни и ценово рентабилни решения за промишлено
взривозащитено оборудване налага подход, водещ до
иновативни тенденции в сферата. Те са насочени главно към усъвършенстване и модернизиране на мобилни
устройства, баркод скенери, компютърни модули за комуникация, операторни станции и системи за контрол
на индустриални процеси в реално време за мониторинг
на състоянието на съоръженията и диагностика, без-
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жични технологии за процесна автоматизация и системи за видеонаблюдение, осветление и сигнализация.
Налице е и бързо технологично развитие в областта
на измервателната Ех техника и вибродиагностика.
Тенденциозни са решенията при системите за измерване на влажност, "точка на роса", дори и при високи температури в запрашена среда и агресивни газове.
Доказателство за развитието на оборудването за
експлозивни среди са предлаганите от нас продукти
Impact X и Agile X, които представляват смартфон и
индустриален 4G таблет, изцяло проектирани за работа в агресивна и потенциално взривоопасна среда. Те са
напълно сертифицирани съгласно действащите европейски директиви IECEx и ATEX. Част от портфолиото ни
решения за такива приложения е и иновативната Ех
обогревна система PLEXO TCS.
Взривозащитеният телефон Impact X притежава
технически параметри и възможности, напълно конкурентоспособни на актуалните модели за масово ползване на пазара. Оборудван с 8-мегапикселова камера,
възможност за заснемане на Full HD video (1080p, 30 FPS),
вградена памет до 32 GB, защитен клас IP 68, вграден
WI-FI модул 802.11abgn (2,4 + 5 GHz). Устройството е с
тегло 290 г, размери 150x65x12 mm и дисплей 4,3 инча
с резолюция 480 x 800 пиксела. Всичко това го прави
изключителен помощник при работа на нефтени платформи, химически предприятия и в среди с висока консистенция на запалими прахове и газове. Взривозащитеният таблет Agile X е също необходимо средство в нефтената и газовата промишленост и химическата индустрия. Притежава завидни технически параметри като
широкоекранен дисплей 10.1'’ с резолюция 1920x1200,
четириядрен (Quad-Core) процесор на 1.8 GHz, предна и
задна камера, дисково пространство от 128 GB, както
и всички необходими портове за комуникация.
Като фирма, доказала се в инженеринга и доставките на обогревни технологии в Ех среда, работим с един
от производствените лидери – Bartec, Германия. Развитието в тази сфера също показва завиден напредък.
Като пример мога да посоча иновативната система
PLEXO TCS, представляваща връзка между саморегулиращи се взривозащитени нагревателни кабели, посредством която се елиминира необходимостта от допълнителна разклонителна кутия и прилежащи аксесоари.
Степента на защита IP68 и взривозащитният клас II
2G Exe II CT5 Gb на системата я правят приложима в
потенциално експлозивна среда с температурен диапазон -60 ÷ +180 °C, както и под вода.
инж. Боян Петков,
технически директор на Симатекс
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Радиочестотни
предаватели
и приемници в
интегрално изпълнение
И

Стефан Куцаров

зползването на радиовръзките в последно време се разпростря
отвъд утвърдената област на следене и управление на машини и линии
в производствени условия. Днес към
тези приложения се включват транспортните системи, селскостопанските машини, електрическите мрежи, вкл. възобновяемите източници
на енергия, и много други. Горната
граница на ползваните честотни
обхвати непрекъснато нараства и
понастоящем е 60 GHz, а основната
част на радиовръзките са двупосочни, което определя като най-масово
ползването на радиочестотни приемо-предаватели (RF Transceiver).
Сравнително по-ограничен, но не помалко важен, е делът на отделните
предаватели (RF Transmitter) и приемници (RF Receiver). Естеството на индустриалните приложения изисква
сравнително малък обхват на радиовръзките, поради което реализиращите ги устройства твърде често
са от типа за близки разстояния
(Short Range Device) SRD. Освен това
се ползват канали с тясна честотна
лента - при типичната за тях средна честота до 900 MHz относителната й широчина трябва да е до
0,25%, а при по-високи честоти да
не надхвърля 0,5%. Друга особеност
е задължителното ползване на нелицензирани обхвати.
За намаляване на размерите, теглото и цената на изделията и повишаване на надеждността им в устройствата за радиокомуникация масово се използват интегрални схеми
(ИС), които, с изключение на тези за
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Bluetooth и ZigBee, са предмет на настоящата статия. Трябва да се отбележи и че при избора на подходяща
ИС е необходимо внимателно да се
преценят количеството и видът на
необходимите за работата й външни
елементи, обикновено цитирани в
техническата документация.

Класически приемопредаватели
Обикновено те осигуряват полудуплексна връзка, честотните им
обхвати са до 1 GHz, работната им
честота е равна на носещата (Carrier
Frequency) fRF на предавателя (ТХ) и
се генерира от синтезатор със схема за фазова донастройка на честотата (PLL), каквато има и в приемника (RX). Синтезаторът също е
вграден в ИС, но кварцовият му резонатор е външен. Някои ИС имат
втори външен кварц за работа на
междинночестотния усилвател на
приемника им.
Задължително се обменят само
цифрови данни със скорост (Data
Rate) DR, които в предавателя се
кодират и след това модулират. За
кодирането често се използва NRZ
(Non Return to Zero) и Manchester кодове, докато модулирането е изменение на някой от параметрите на
синусоидата с fRF. При това значителна част от ИС позволяват повече от една модулации, които могат
да бъдат избирани чрез управлението на ИС.
Най-често използвани са:
l ООК (On-Off Keying) – логическата
1 е синусоидален сигнал с fRF и фиксирана амплитуда, а логическата 0 неговата липса.

l ASK (Amplitude Shift Keying) е амплитуднокодова модулация с fRF =const
и по-голяма амплитуда на сигнала с
логическа 1, отколкото на логическа
0.
l Честотнокодовите модулации с
фиксирана амплитуда на синусоидата са няколко. Най-проста е двоичната (Binary FSK) с означения BFSK и 2FSK и масово използвано FSK, при
която на двете логически нива съответстват синусоиди с различни честоти. При 4FSK (4-Level FSK) се предават 2b числа с отделна честота
за всяко от тях. Разновидност на
BFSK е MSК (от Minimum Shift Keying)
с разлика между двете честоти,
равна на половината от DR. Гаусовата FSK (Gaussian FSK, GFSK) е подобна на BFSK, но предварително чрез
филтър се удължават фронтовете
на импулсите, за да се стесни реалната честотна лента на модулирания сигнал и да позволи по-точното
му предаване в тясна лента. Тя има
разновидности GMSK и 4GFSK.
Полезно е да се добави, че в някои
ИС към избора на вида на модулацията е прибавено нейното изключване,
т.е. предаване на чиста синусоида
(Continuous Wave) CW за оценка на
качеството на връзката, например
нивото на приемания сигнал.
Входните и изходните цифрови
данни се осигуряват от външен цифров блок (обикновено микроконтролер), като често се използва интерфейсът SPI, по-рядко SCI и специфични за производителя интерфейси. За
улесняване на обмена на данни и управлението на работата на приемопредавателите обикновено те имат
вградени памети, чиито вид и обем
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Таблица 1. Приемо-предаватели до 1 GHz
F R , M H z ( F R E S , H z ) [ Df,
kH z]

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

ATA8510

A tm e l

2
3

MAX7030
M IC R F 5 0 5

M a x im I n t e g r a t e d
M ic r e l

4

S i4 4 5 5

S ilic o n L a b o r a t o r ie s

310-318; 418-477; 836-956
(185); [25-366]
315; 433.92 [50]
8 5 0 -9 5 0
2 8 3 -9 6 0 ; [4 0 -8 5 0 ] (3 8 ,1 ;
57,2; 114,4);

зависят от конкретната ИС. Изводите на антената се превключват
чрез вграден блок към входа на приемника и изхода на предавателя. Преминаването от режим приемане в
предаване и обратно става за време tSW. Полезна подробност е наличието в част от ИС на индикатор
за нивото на приемания сигнал
(Received Signal Strength Indicator) RSSI.
Сред основните параметри на приемо-предавателите е честотният
им обхват (TX Frequency Range) FR,
като желаната стойност на fRF в
част от ИС се задава от синтезатора чрез външното управление със
стъпка (Synthesizer Frequency Resolution) FRES. Широчината на честотната лента на приемника е ∆f и в
някои ИС може да се програмира чрез
управлението. В други се задава стойността на fRF за определен брой фиксирани
канали
(Multichannel
Transceiver). Изходната мощност РТХ
на предавателя е с мерна единица
dBm, като превръщането й в mW
става чрез израза PTX[mW]=100,1PdBm.
В част от ИС тя е с фиксирана стойност, а в други може да се задава чрез
управлението в определени граници и
с фиксирана стъпка ∆PТХ (в dB). За
приемника основен параметър е чувствителността (Sensitivity) S, която
е минималната входна мощност (в

Ì îäóëàö èè (D R , kbps)
[t S W , m s ]; {t C O N , m s }

ASK; FSK (0,5-120); [0,5];
{1 ,5 }
A S K ; O O K (3 3 ; 6 6 )
F S K (2 ,4 -2 0 0 )
G F S K ; O O K (5 0 0 m a x );
{5 m a x }

P T X , d B m (S , d B m )
[DP ÒÕ, dB m ]

ERSA

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,8 5 )

+10 (-114); {0,35}
-3,5¸+10 (-113); {1}
-40¸+13 (-116); [0,1]

1,8-3,6; [0,05] (10RX; 30TX)

-4 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 x 0 ,8 5 )

dBm) за нормално приемане. Стойността й в mW се определя от дадения
израз, а съответстващото й напрежение е VS=√(SxRin), където Rin е входното съпротивление на приемника.
Намаляването на входната мощност
води до нарастване на грешките при
приемане (Bit Error Rate) BER, поради
което S се дава при определена BER.
Така например ИС от ред 4 на
табл. 1 има S = -116 dBm при BER <
0,1%, което означава, че при минималното входно напрежение 0,354 µV
на всеки 1000 b най-много един може
да се приеме грешно. Освен това S е
правопропорционална на DR - с намаляване на скоростта приемането се
осигурява с по-малка мощност на
сигнала. Не по-малко важно е, че в ИС
с няколко вида модулации обикновено стойността на S е различна за
всяка от тях.
Стремежът към намаляване на
консумираната електрическа енергия от приемо-предавателите независимо от вида им е причина за непрекъснато намаляване на тяхното
захранващо напрежение VDD и консумирания ток IDD, като трябва да се
отбележи, че стойността на последния е правопропорционална на РТХ,
на работната честота и е различна
при приемане (RX) и предаване (ТХ).
За намаляване на консумацията прак-
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ëåñíî è èíòóèòèâíî óïðàâëåíèå
áúðçî îáñëóæâàíå
ïðîñëåäèìîñò íà ïðîöåñèòå
åëåêòðîìàãíèòíà ïîìïà çà
ðåãóëèðàíå íèâîòî íà ïðèïîÿ
áåç çàãóáè îò øëàêà
ìèíèìàëíè ïðîèçâîäñòâåíè
ðàçõîäè

54

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

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

1 ,9 -3 ,6 ; [0 ,0 0 5 ] (9 ,8 R X ;
9 ,2 T X )
2,1-3,6; [0,8] (6,7RX; 12,5TX)
2-2,5; [0,2] (18,5RX; 28TX)

-12¸+14,5 (-108); [0,4]

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

V D D , V ; (I D D , m A )
[I S T D N , m A ]

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,7 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,8 5 )

тически е задължително ИС автоматично да преминават в икономичен
режим след като определено време
не са обменяли данни. В зависимост
от модела може да има няколко такива режима, един от които е пълното изключване (Shutdown Mode), при
което ИС консумира ток ISHDN. Времето tCON е за преминаване от това
състояние в работен режим (обикновено еднакво за включване на предавателя и приемника).
На фиг. 1 е дадена идея за свързването на приемо-предаватели. С Data
е означена общата шина за обмен на
данни и управление, а входовете RX
на предавателя и ТХ на приемника са
свързани през филтъра F (от бобини
и кондензатори със специфична схема за всяка ИС) към антената А. На
извода VDD (един или няколко) за захранващото напрежение има задължително кондензатори, обикновено 2
или 3, свързани успоредно (например
1µF+100nF+100pF). Някои ИС
съдържат входно-изходна шина GPIO
с общо предназначение, например за
получаване на демодулирания приеман
сигнал.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на типични съвременни
приемо-предаватели за честоти до
1 GHz. Заслужава да се спомене специфичната серия CC430F614x,

Ñîôèÿ 1592, óë. "Èëèÿ Áåøêîâ" 6À
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu
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Таблица 2. Приемо-предаватели за ISM и SRD до 1 GHz
F R , M H z (F R E S , H z )
[Df, k H z ]

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

ADF7024

A n a lo g D e v ic e s

2

M R F89X A

Microchip

3

nR F905

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

862-908; 431-435; (396,7)
[100, 200, 300]
863-870; 902-928; 950-960
[5 0 -4 0 0 ]
4 3 0 -4 3 4 ,7 ; 8 6 0 -8 6 9 ,8 ;
9 0 2 ,2 -9 2 7 ,8 ; [5 0 ]

4

N CV 53480

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

280-434 [100; 200; 300]
240-930; [2,6-620]
(156,25-312,5)
164-190; 410-474; 820-950
(6, 15, 30); [9,5-1600]

5

S i4 4 3 2

S ilic o n L a b o r a t o r ie s

6

CC1200

Texas Instruments

CC430F514x и CC430F512x на Texas
Instruments, чиито ИС представляват микроконтролер MSP430 с вграден приемо-предавател за обхватите 300-348 MHz, 389-464 MHz и 779928 MHz с модулации ASK, 2FSK,
2GFSK и MSK, стойност на DR между 0,6 kbps и 500 kbps, изходяща мощност -30 dBm ÷ +13 dBm и S = -86dBm
÷ -117 dBm. По-малкият вариант на
корпуса на ИС е 7x7x0,9 mm.
Характерни приложения на класическите приемо-предаватели до 1
GHz са в безжични сензорни мрежи,
охранителни системи, индустриални
системи за управление, телеметрични системи, съвременни измервателни системи (Advanced Metering Infrastructure) AMI, дистанционно отчитане показанията на измервателни
уреди (Automated Meter Reading) AMR,
системи за радиоидентификация
(RFID), следене състоянието на пациенти (Health Monitor) и др.

Приемо-предаватели за
ISM и SRD до 1 GHz
Нелицензираните радиочестотни
обхвати ISM Bands са предназначени
основно за приложения в индустрията, научните изследвания и медицината и са определени от ITU Radio
Regulations както следва: 6,765-6,795
MHz (6,78 MHz), 13,553-13,567 MHz
(13,56 MHz), 26,957-27,283 MHz
(27,12 MHz), 40,66-40,7 MHz (40,68
MHz), 433,05-434,79 MHz (433,92
MHz), 902-928 MHz (915 MHz), 2,452,5 GHz (2,45 GHz), 24-24,25 GHz
(24,125 GHz), 61-61,5 GHz (61,25 GHz),
122-123 GHz (122,5 GHz) и 244246GHz (245 GHz), а само за Европа е
и 863-870 MHz, известен като обхват 868 MHz. В скоби е дадена средната честота на обхватите, използвана за тяхното означаване, като
често се пренебрегват цифрите
след десетичната запетая. Трябва да
се прибави, че последните два обхвата все още не се използват реално.
Всички обхвати са част от SRD и за
ИС с тях се отбелязва, че имат ISM/
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Ì îäóëàö èè (D R , kbps)
[t S W , m s ]; {t C O N , m s }

V D D , V ; (I D D , m A )
[I S T D N , m A ]

P T X , d B m (S , d B m )
[DP ÒÕ, dB m ]

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

F S K ; G F S K (9 ,6 ; 3 8 ,4 ; 5 0 ;
100; 200; 300); {0,3}

-20¸+13 (-105); [0,5]

2 ,2 -3 ,6 ; [0 ,3 3 ]
(12,8RX; 23,3TX)

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,7 5 )

F S K ; O O K (1 ,5 6 -2 0 0 ); {0 ,6 }

-8¸+12,5; [3]
(-101¸ -113)

2 ,7 -3 ,6 ; [0 ,1 ] (3 R X ; 2 5 T X )

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,7 5 )

G F S K (5 0 ); [0 ,6 5 ]

-10; -2; +6; +10 (-100)

1,9-3,6; [2,5] (12,5RX; 30TX)

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,8 5 )

2,2-3,63; [1] (10RX; 18TX)

-40¸+125 (6x6x0,85)

1,8-3,6; [0,015]
(18,5RX; 85TX)

-4 0 ¸ + 8 5 (4 x 4 x 0 ,8 5 )

2-3,6; [0,12] (23RX; 46TX)

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,8 5 )

A S K ; F S K ; O O K (1 -6 0 );
-20¸+10 (-109¸ -118)
[120]; {0,12}
FSK; GFSK; OOK
+1¸+20; [3] (-102¸ -121)
(0,123-256); {16,8}
FSK; GFSK; 4FSK; 4GFSK;
+10¸+16; [0,4]
MSK; OOK (0-1250)
(-109¸ -123)

Фиг. 1.

SRD Bands. Специфични за SRD са
3,155-3,4 MHz, 72-72,25 MHz, 315
MHz, 402-405 MHz, 864,8-865 MHz и
5,47-5,725 GHz. Освен в индустрията SRD имат и много други приложения (например в 5 GHz-овия обхват е
IEEE 802.11.a/g за безжични комуникационни системи), които не се разглеждат в настоящата статия.
Няма принципни различия в действието и основните параметри на
приемо-предавателите за ISM/SRD и
вече разгледаните. Идеята за
свързването им също не се различава от дадената на фиг. 1. Това е
причината да съществуват немалко
ИС, предназначени едновременно за
обхвати във и извън ISM. За обща
оценка на максималната РТХ и найдобрата чувствителност понякога
се използва сумата им с наименование Link Budged - например неговата
стойност за ИС в ред 5 на табл. 2 е
151 dB. При избора на антена за ИС
трябва да се има предвид, че импедансът на товара в част от тях е
различен от 50 ома, като стойностите му са дадени в каталога. За
практическата реализация е полезно
да се знае, че в каталозите на значителна част от ИС освен схемите на
свързването им също са дадени използваните елементи и топологията на печатната им платка.
Приложенията на приемо-предавателите ISM/SRD до 1 GHz са в индустриални системи за контрол и управление, системи за жилищни и ад-

министративна сгради (Home and
Building Automation), безжични сензорни мрежи и регистратори (Data
Logging System), безжична компютърна периферия, охранителни системи,
контрол на преминаването на физически обекти (Asset Tracing), телеметрични системи, управление на осветлението (Lighting Control), автоматично отчитане на показанията на комунални измервателни прибори, както
и в бързо развиващата се област,
известна като „Интернет на нещата“ (Internet of Things).
В табл. 2 са дадени основните
параметри на типични ИС, като входовете им RX, TX и Data имат вградена защита от електростатични разряди (ESD) със стойност в зависимост от конкретната ИС. Дадените
в редове 1-3, 5 и 6 имат вграден интерфейс SPI и тази в ред 4 е с I2C.
Стабилната работа на ИС в ред 1 се
осигурява от автоматично регулиране на усилването (AGC) и поддържане
на работната честота (AFC), като
последното компенсира нейните изменения при промяна на температурата на кристала, измервана чрез
вграден сензор. Характерни са 6-те
възможности (Radio Profile) за обмен
на данни, всяка от които с конкретни FR, вид на модулацията, DR и ∆f.
Приемо-предавател с допълнителни
обхвати освен ISM е даденият в ред
2. Необичайно малкият му IDD при
приемане е благодарение на захранването на 4 групи блокове с напрежения
0,85-1,8 V, получавани от вградени
постояннотокови стабилизатори.
Каталогът на тази ИС е пример за
подробно описание на функционирането, което улеснява практическото й
използване. Чрез управлението на ИС
в ред 5 могат да се избират 24 канала в дадения FR, а смяната на режимите приемане и предаване изисква
външен ключ, тъй като тя е с отделни изводи RX и ТХ. Освен обхватите
в ред 6 е възможно при производителя да се заявяват ИС със 137-158,3
MHz, 205-237,5 MHz и 274-316,6 MHz.
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Таблица 3. Приемо-предаватели за ISM над 1 GHz
¹

1
2
3
4
5
6

Ì î ä åë

F R , M H z (á ð î é
ê à í à ë è ) [C F R , k H z ]

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

ADF7241
A n a lo g D e v ic e s
ATR2406
A tm e l
SA E 805
I n f in e o n
MRF24XA
Microchip
TRC104
M u r a t a M a n u f a c t u r in g
nRF24L01+ Nordic Semiconductor

2400-2483,5 [10]
2400-2483 (95)
2405-2480
2401-2527 (127)
2400-2483,5 (126)

D R , kbps
(è í ò å ð ô å é ñ è )

P T X , d B m (S , d B m )
[DP ÒÕ, dB m ]

V D D , V ; (I D D , m A )
[I S T D N , m A ]

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

2 5 0 (S P I )
-2 5 ¸ + 4 ,8 (-9 5 ); [2 ]
1,8-3,6; [1,7] (19RX; 25TX)
72; 144; 288; 575; 1152
4 (-9 3 )
2 ,9 -3 ,6 ; [< 1 ] (5 7 R X ; 4 2 T X )
(S P I ; I 2 C ; U A R T ; U S B 2 .0 )
2 -3 ,6
125; 250; 500; 1000; 2000; (SPI)
-17,5¸0 (-86¸-103)
1,5-3,6; [0,04] (16,5RX; 25TX)
250-1000 (SPI)
-2 0 ¸ 0 (-9 0 , -9 5 )
1,9-3,6; [0,4] (19RX; 13TX)
250; 1000; 2000 (SPI)
-18; -12; -6; 0 (-82¸-94) 1,9-3,6; [0,9] (13,5RX; 11,3TX)

Таблица 4. Приемо-предаватели за M-Bus
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

ADF7023

A n a lo g D e v ic e s

2

TD A 5340

I n f in e o n

S i4 4 6 8

S ilic o n
L a b o r a t o r ie s

3

F R , M H z (F R E S , H z )
[Df, k H z ]

431-464; 862-928 (396,7);
[100; 150; 200; 300]
300-320; 415-495; 863-960
(10,5); [50-300]
142-175; 284-350 350-525;
850-1050 (4,7-28,6); [0,2-850]

Ì îäóëàö èè (D R , kbps)
[t S W , m s ]; {t C O N , m s }

FSK; GFSK; M SK; GM SK;
O O K (1 -3 0 0 ); [S P I ]
ASK; FSK; GFSK (0,5-112);
[S P I ]
GFSK; 4GFSK; GM SK OOK
(0,1-1000); [SPI]

Приемо-предаватели за ISM над 1GHz
Единственият обхват за SRD над 1 GHz реално не се
използва, като поради съществуващите технологични
затруднения "ударението" на ISM обхватите е върху този
с лента 2400 - 2483,5 MHz. Обикновено той се означава
като 2,4 GHz ISM-Band IEEE 802.15.4, тъй като е в съответствие със съответния стандарт IEEE. В него работят ИС на редове 1 - 5 на табл. 3 и няма различия в поголямата част от основните им параметри от тези до
1 GHz. Важна особеност е използването на други видове
модулации, например Frequency Hopping Spread Spectrum
Modulation (FHSS Modulation) и Orthogonal Frequency-Division
Multiplexing (OFDM), за които не винаги се споменава в
каталозите на ИС. Честотният обхват е разделен на
канали, като се дава броят им или разстоянието между

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,7 5 )
-10¸+60 (5x5x0,9)
-2 5 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,7 5 )
-4 0 ¸ + 8 5 (4 x 4 x 0 ,8 5 )
Ð à á . ò å ì ï . î á õ â ., o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

-20¸+13,5 (-100¸-116)
[0 ,5 ]

V D D , V ; (I D D , m A )
[I S T D N , m A ]

2,2-3,6 (16RX/95TX) [0,1]

-4 0 ¸ + 8 5 (5 x 5 x 0 ,7 5 )

+14max (-102¸-117)

3 -3 ,6 ; 4 ,5 -5 ,5 ; [0 ,9 ]
(12RX/21,5TX)

-40¸+110 (9,7x4,4x1,1)

-20¸+20 (-89¸-133)
[0 ,2 5 ]

1,8-3,8 (13,7RX/88TX) [0,03]

-40¸+125 (4x4x0,85)

P T X , d B m (S , d B m )
[DP ÒÕ, dB m ]

два съседни (Channel Frequency Resolution) CFR. Освен това
стойностите на DR са по-големи, като 250 kbps е масово
използвана, защото е според IEEE 802.15.4. Блокът F на
фиг. 1 обикновено е с по-сложна структура от пасивни
преобразуватели (Balun) и/или микролинии (Microstrip), като
често и захранващото напрежение на ИС се подава през
такава линия. Подробности по тези въпроси се дават в
техническата документация. Трябва да се прибави, че повисоките работни честоти са причина за намалено усилване и, съответно, по-малка S.
Има твърде много общи области на приложение с
приемо-предавателите над 1 GHz, а специфичните включват радиовръзки в съответствие с различни международни норми (напр. FCC CFR47, part 15; ETSI EN 300 328;
EN 300 440; ARIB STD-T-66), в интерфейса ZigBee и др.
Типични ИС са дадени в табл. 4, а представа за множеството им допълнителни възможности са част от
тези на ред 4 - обмен на данни в пакети с повтаряне на
грешно приетите, кодиране на предаваните данни с AES128, алгоритъм за CSMA/CA Mode.

Приемо-предаватели за M-Bus
Стандартът Meter Bus (M-Bus, Metering Bus) е ориентиран към системите за събиране на данни от прибори
за измерване на изразходвана електрическа и топлинна
енергия, на газ, вода и на други величини, което се осъществява чрез жични (Wired M-Bus) и безжични (Wireless MBus, WMBus), описани в европейските стандарти EN
13757 и EN 1434. Те имат по няколко разновидности,
поради което при избора на ИС за дадена практическа
реализация трябва да се внимава за коя от тях е предназначена. Безжичните връзки могат да ползват приемопредаватели за ISM обхвата (даденият в ред 1 на табл.
4) или други (редове 2 и 3). Схемата на свързване на ИС
за WMBus отново е показаната на фиг. 1.

Приемници
За реализация на еднопосочни връзки по-просто решение е използването на отделни приемници и предаватели. Опростената структура на техните ИС е предпоставка за по-малка постояннотокова консумация и работа до по-висока честота в сравнение с приемо-предавателите, която засега достига до 60 GHz-овия обхват. За
него е в сила новият метод за обмен на данни на близки
разстояния WiGig, създаден от Wireless Gigabit Alliancе и
въведен в стандарта IEEE 802.11ad. Методът изисква
канал с честотна лента 7 GHz, ползва OFDM и осигурява
скорост до 7 Gbps.
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Таблица 5. Приемници
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

F R , M H z ( F R E S , H z ) [ D f, k H z ]

1

HMC6001

A n a lo g D e v ic e s

2

TD A 5225

I n f in e o n

3
4
5
6

MAX1471
MICRF221
rf R X D 0 9 2 0
R X 5000

M a x im I n t e g r a t e d
M ic r e l
Microchip
M u r a t a M a n u f a c t u r in g

7

S i4 3 6 2

S ilic o n L a b o r a t o r ie s

57000-64000 (500)
300-320; 425-450; 863-870
902-928; (10,5); [50-300]
3 0 0 -4 5 0 [5 0 ]
8 5 0 -9 5 0
800-930 [5-120]
4 3 3 ,9 2
142-175; 284-350; 420-525
850-1050 (4,7-28,6); [1,1-850]

Ì îäóëàö èè (D R , kbps)
[è í ò å ð ô å é ñ ]

OFD M
ASK; FSK (0,5-112); [SPI]

S , d B m ( P in , d B m )
[t C O N , m s ]

(0 )

V D D , V ; (I D D , m A )
[I S T D N , m A ]

2 ,7 ± 5 % (2 3 2

-101¸-120 (-25); [0,45] 3-3,6; 4,5-5,5 (15); [0,8]

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

H M C6000

A n a lo g D e v ic e s

3

PMA5110

4
5
6

MAQRF112
rf H C S 3 6 2 F
TX6001

7

S i4 0 6 3

F R , M H z (F R E S , H z )
[Df, k H z ]

57000-64000 (500)
3
0
0
320; 433-450; 865-870
I n f in e o n
9 0 2 -9 2 8
M ic r e l
315; 433,92 [630; 670]
Microchip
310-440
M u r a t a M a n u f a c t u r in g
8 6 8 ,3 5
142-175; 281-350 350-525;
S ilic o n L a b o r a t o r ie s
850-1050 (4,7-28,6)

Фиг. 2.

Опростената схема на свързване
на приемник е дадена на фиг. 2 и тя
логично е подобна на тази на фиг. 1.
Филтърът F осигурява свързването
на антената А с диференциалния
вход RXp-RXn на ИС и към класическата му реализация с бобини и кондензатори вече се прибавя и такава с
прибор с повърхнинни вълни (SAW
Filter), пример за какъвто е даден в

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Ì îäóëàö èè (D R , kbps)
[è í ò å ð ô å é ñ ]

-40¸+105 (9,7x4,4x1,1)

OFD M
A S K ; F S K (3 2 m a x ); (S P I ;
I2 C ]
A S K ; F S K (5 0 m a x )
A S K ; F S K (2 0 m a x )
ASK' OOK (2,4-115,2)
GFSK; 4GFSK; GM SK OOK
(0,1-1000); [SPI]

V D D , V ; (I D D , m A )
[I S T D N , m A ]

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

3 ,6 -4 ,1 ; 2 ,7 ± 5 % (2 7 8 )

-40¸+85 (4,08x1,81)

5; 8; 10 [1,2]

1,9-3,6 (9,7-17,1); [<0,6]

-4 0 ¸ + 8 5 (9 ,7 x 6 ,4 x 0 ,9 )

+10
-12¸+2 [0,9]
+1,5 [10]

1 ,8 -3 ,6 (2 ,4 -1 1 ,6 ); [0 ,0 5 ]
2 ,2 -5 ,5 (4 ,8 -1 1 ,5 ); [0 ,0 5 ]
2,2-3,7 (12); [0,7]

-40¸+125 (4,9x3x1)
-4 0 ¸ + 8 5
-40¸+85 (10x6,86x1,93)

-2 0 ¸ + 2 (0 ,2 5 )

1 ,8 -3 ,8 (8 ,8 ) [0 ,0 3 ]

-4 0 ¸ + 8 5 (4 x 4 x 0 ,8 5 )

P TX , d B m
(DP ÒÕ, dB m ) [tCON , m s]

+12

ред 2 на табл. 5. Шината Data в някои случаи е двупосочна (ред 8 в табл.
5) и предава едновременно изходните цифрови данни и управляващите
сигнали на интерфейса, в други е
само изходна, при което за управление има друга двупосочна. Последното пак може да е реализирано с някой от масовите интерфейси (ред 2)
или по специфичен за ИС начин, но
задължително в последователен код
с необходимост от входни тактови
импулси. За нормалната работа на
приемниците постъпващата на входа им мощност не трябва да надхвърля стойността Pin (тя се използва като параметър и в приемо-предавателите, но не е отразена в
таблици 1 - 4).
Приложенията на отделните приемници и предаватели по принцип не
се различават от тези на приемо-
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-4 0 ¸ + 8 5 (3 ,4 5 x 1 ,8 5 )

A S K ; F S K (3 3 ; 6 6 )
-108; -114 (0); [0,2] 2,4-3,6; 4,5-5,5 (7); [1,1]
-40¸+125 (5x5x0,75)
ASK; OOK (0,1-1000)
-109 [1]
(9 ,5 ); [0 ,0 5 ]
-40¸+105 (4,9x3,91x1,45)
A S K ; F S K (4 0 ; 8 0 )
-104¸ -110 (-10); [0,9]
2 ,7 -5 ,5 (9 ,2 ); [< 0 ,1 ]
-4 0 ¸ + 8 5 (7 x 7 x 1 ,4 )
ASK; OOK (2,4; 19,2; 115,2)
-95¸ -109
2 ,2 -3 ,7 (3 ,8 )
-40¸+85 (10,9x9,65x1,9)
GFSK; 4GFSK; GM SK ASK;
-88¸ -126 [0,25]
1,8-3,6 (13,7); [0,03]
-4 0 ¸ + 8 5 (4 x 4 x 0 ,8 5 )
O O K [S P I ]

Таблица 6. Предаватели
¹

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

предавателите, като често се предлагат в двойки с предавател (тези в
редове 1 и 5 на табл. 5 със същите
редове на табл. 6). Приемникът от
ред 1 освен в ISM обхвата може да
се използва за обмен на данни и за
изображения с висока разделителна
способност, а размерите в табл. 5
са на неговата полупроводникова
подложка. Сред по-редките примери
за хибридни ИС е даденият на ред 6.

Предаватели
Не съществуват принципни различия между параметрите на предавателите и тези на приемо-предавателите. В табл. 6 са дадени основните
параметри на типични ИС, като предавателят от ред 4 съдържа блок за
кодиране, а този от ред 6 е хибридна интегрална схема с вграден SAW
резонатор.
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Аварийно
електрозахранване
с дизелови агрегати
Част 1. Основни компоненти на дизеловите електрически
агрегати и особености при употребата им като източник на
аварийно електрозахранване.

Е

лектрическите генератори,
задвижвани от двигатели с вътрешно горене (ДВГ), са специфична технология за електропроизводство.
Класическите ДВГ са петролните бензинови и дизелови. Техните предимства в качеството на първичен
двигател за електрически генератор
са аналогични на тези, които са отредили сегашната им доминираща
роля като тип двигател в транспорта.
Съществено предимство е достатъчно високата енергийна
плътност на петролните горива,
която прави транспорта им рентабилен и позволява складиране на голям запас на място. Това дава
възможност един агрегат с ДВГ да
може да се изгради навсякъде, където няма никакви местни енергийни
ресурси, нито специална инфраструктура за снабдяване, в това число на
труднодостъпни места. Резервоарите за гориво могат да са толкова
големи, колкото е нужно да се покрие
най-дългият възможен период на липса на друго електрозахранване и/или
нова доставка на гориво.
Освен това двигателите с
вътрешно горене са компактни, евтини, лесни за обслужване и осигуря-
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ват бърз и надежден пуск. Разбира се,
има добре развити енергийни технологии, които ги превъзхождат по
всеки един от изброените показатели поотделно, но за момента няма
такава, която да съчетава едновременно всички изброени предимства
на ДВГ. Така например газовите турбини могат да имат аналогична и повисока надеждност и маневреност,
при това при много по-висока ефективност, но пък изискват по-обемисти и по-сложни за експлоатация и
поддръжка системи, както и инфраструктура за газоснабдяване.
Същевременно, силен ограничаващ
фактор е високата себестойност на
произведената енергия от генератори с ДВГ в сравнение с другите технологии за електропроизводство –
както заради високата цена на горивата, така и заради по-ниския КПД
на двигателите с вътрешно горене
в сравнение с турбинните технологии.
В крайна сметка ниската начална
инвестиция и високите експлоатационни показатели, от една страна, с
високата себестойност на произвежданата енергия, от друга, очертават специфичните приложения на
електроагрегатите с ДВГ:
Захранване на изолирани консуматори. Колкото по-малък е консума-

торът и колкото е по-далеч от съществуващата електроснабдителна
мрежа, толкова използването на агрегат с ДВГ е по-изгодно като първоначална инвестиция. Но пък с увеличаване на експлоатационния период
расте тежестта на фактора цена
на горивото за произведен киловатчас. Така че, на практика, в нашите
условия това приложение се ограничава до захранване по време на не
много мащабно строителство в
труднодостъпни райони. Има и специални групи изолирани консуматори,
каквито са например корабните, за
които захранването с дизелови агрегати практически няма алтернатива.
Аварийно електрозахранване. Тъй
като тук става въпрос за захранване през ограничени периоди от време с малка честота на включване, в
този случай цената на горивото има
малко значение. На преден план излизат изтъкнатите вече експлоатационни преимущества на ДВГ. Ето
защо може да се каже, че това е основното им приложение, поне в нашата страна.
Що се отнася до сравнението
между бензиновите и дизеловите
двигатели, използвани за електрически генератори, то определено е
в полза на вторите. Предимствата
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Фиг. 1.

на бензиновите двигатели се изчерпват с това, че те са малко по-евтини и малко по-леки. За сметка на
това дизеловият двигател има подълъг живот и по-дълъг междуремонтен период, и като цяло разходите
за поддръжка са по-малки. Ефективността му, измервана в литри
гориво, а също и във финансови средства за произведен киловатчас, е
чувствително по-добра. Дизеловото
гориво има по-високи температури
на кипене и възпламеняване и е побезопасно от противопожарна гледна точка. Така че бензинови двигатели се използват практически
само за най-малките, компактни
преносими агрегати, прилагани за
битови нужди или за захранване на
преносими инструменти. Затова
по-нататък ще говорим конкретно
за дизеловите агрегати.
Трябва да бъде отбелязан също,
извън обхвата на тази статия, един
специален сектор на технологията,
който търпи особено бързо развитие напоследък – двигателите с
вътрешно горене на газ – природен
газ, метан, биогаз. Предвид по-сложното снабдяване с гориво и неговото съхранение тези агрегати нямат
компактността, независимостта и
простотата на обслужване на петролните. Също така, газовите двигатели имат по-лоша способност за
овладяване на преходни процеси при
резки изменения на товара. Затова
практически не се употребяват за
аварийно електрозахранване. Но пък
по-ниската цена на природния газ,
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високата ефективност, в случай че
се прилага комбинирано производство на топлина и електричество,
и екологичният ефект отреждат
все по-голямо място на този тип агрегати за търговско производство
в паралел с енергийната система.
Нишата, която те заемат, са относително малките системи, където компактността, простото обслужване и ниска цена на ДВГ надделява над високата ефективност над
газо-турбинните инсталации. Типични приложения са системи на природен газ за комбинирано производство на топлина и електричество,
например в хотелски комплекси, или
производство на електроенергия
от биогаз, произведен от специални газгенератори, или уловен при
преработка на смет, в пречиствателни станции и др.
Дизеловите електроагрегати са
обект основно на две групи стандарти - ISO 8528, която третира електрическите агрегати с ДВГ и ISO
3046, посветена само на ДВГ.

Основни компоненти на
дизеловия електрически
агрегат
Те са показани схематично на фиг.
1.
1. Дизелов двигател. Цикълът на
Дизел включва подаване на въздух,
подаване на гориво, сгъстяване на
гориво-въздушната смес, нейното
самозапалване, при което се извършва полезната работа и изхвърляне на изгорелите газове. Ди-

зеловите двигатели биват двутактови и четиритактови, с различен
брой цилиндри. Конструкцията на
двигателя не е обект на тази статия. На фигурата са показани основните системи и компоненти, доколкото имат отношение към избора
на агрегатите и тяхното управление и контрол.
Горивна система (с червено на фиг.
1)
1.1. Дневен резервоар. Обемът му
зависи от необходимото време за
работа в режим на аварийно електрозахранване. Обикновено се разполага по-високо от горивната помпа, за
да се осигури надеждно снабдяване с
гориво при стартиране. Резервоарът трябва да е снабден с отдушник и преливник. Ако е целесъобразно, може да се изгради и допълнителен, по-голям резервоар, свързан с
тръбопровод с електрическа или
ръчна помпа към дневния.
1.2. Горивна помпа (помпи). Задвижва се от вала на двигателя. Предназначението й е да създава налягането, с което горивото се впръсква
в цилиндрите.
1.3. Система за впръскване. Управлява подаването на нужното количество гориво в нужния момент към
всеки от цилиндрите. Регулирането
на количеството гориво може да
става посредством изменение на
налягането, посредством дроселова
клапа или посредством промяна на
отварянето на дюзите на цилиндрите.
Всеки от цилиндрите също така
обикновено е снабден и с подгряваща
електрическа свещ, улесняваща студения пуск на двигателя.
1.4. Регулатор на обороти. Управлява подаваното количество гориво
по обратна връзка от оборотите на
двигателя. При работа с изолиран
товар, какъвто е случаят с аварийно захранване, поддържането на постоянни обороти осигурява покриването на измененията на товара. В
този случай регулирането без статизъм, наречено още „изохронно“, е
за предпочитане, тъй като осигурява номинална честота на консуматорите и неизменен въртящ момент на електрическите двигатели. Обратно - при работа в паралел
с друг агрегат или с електроенер-
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гийната система е необходимо регулиране със статизъм. В противен
случай агрегатът има само две стабилни състояния - изпада в работа
на празен ход, ако честотата на
системата е по-висока от неговата настройка, или обратно - в работа на пълна мощност, което компрометира възможността за каквото и да било управление.
Коефициентът на статизъм е
δ st = (fr-fir)/fr x 100%, където fir е обявената честота на празен ход, а fr
е обявената честота при пълна
мощност. Регулаторите на обороти дават възможност за изменение
на настройката на fir, при което коефициентът на статизъм остава
същият, т.е. fr и всички стойности
между fir и fr се изменят пропорционално. При работа в паралел с мрежата агрегат със статично регулиране ще изменя мощността си обратнопропорционално на изменението на честотата на системата с
коефициент на пропорционалност,
равен на dst; операторът може да
променя мощността, изменяйки настройката на оборотите. При ра-
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бота на два агрегата, свързани в
паралел към изолиран товар, всяко
изменение на товара предизвиква
изменение на честотата на въртене. Регулаторите на обороти противодействат на това изменение,
но установяват мощността на различни от първоначалните обороти;
в крайна сметка всеки от агрегатите променя мощността си пропорционално на своя коефициент на
статизъм.
През миналия век широко разпространение имаха центробежните
механични и хидравличните регулатори на обороти. Съвременните
регулатори са цифрови. Обратните
връзки се осъществяват чрез електрически датчици и командите се
изпълняват от електрически изпълнителни механизми. Регулирането се осъществява по PID закон.
Цифровите регулатори позволяват
лесно въвеждане и извеждане на статизъм и регулирането на неговия
коефициент. Все пак, масовите агрегати, предназначени за аварийно
електрозахранване, се продават с
фиксирано изохронно регулиране. За
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да могат да се използват за работа в паралел, е необходимо да се доставят допълнителни опции.
Система за въздух (с тъмносиньо
на фиг. 1)
1.5. Въздушен филтър. Предпазва
двигателя от абразивното действие
на праха във въздуха, от натрупване
на отлагания и частично от химически въздействия. Намалява шума от
двигателя.
1.6. Турбокомпресор. Не всички
дизелови двигатели, особено по-малките са снабдени с такъв. Предназначението му е да сгъстява въздуха
и да го подава с голямо налягане в
цилиндрите. По този начин се увеличава количеството кислород и при
еднакъв обем на цилиндрите и ход
на буталата може да се произведе
по-голяма мощност. Турбокомпресорът се задвижва от изгорелите
газове, отвеждани от двигателя.
Специално що се отнася до агрегатите за аварийно електрозахранване, двигателите с турбокомпресор
имат един недостатък - по-лошата
им способност да овладяват големи скокообразни изменения на това-
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електроапаратура
ра. (На тази особеност ще бъде
отделено внимание в продължението на статията.)
1.7. Охладител на въздуха. В зависимост от конструкцията на турбокомпресора се нарича „интеркулър“ или „афтъркулър“. Предназначението му е да охлажда въздуха,
който се е загрял вследствие на компресирането в турбокомпресора.
Охлаждането способства за повишаване количеството подаван кислород и допълнително повишаване
на мощността.
Система за отвеждане на отработените газове (с виолетово на фиг.
1)
1.8. Заглушител.
1.9. Гъвкава връзка. Важна е за
предпазване на двигателя от ударите, възникващи в системата за отвеждане.
Много е важно изгорелите газове
да се отвеждат извън помещението,
където е монтиран агрегатът и
далеч от въздухоприемниците на
самия агрегат и на каквито и да е
други системи.
Охладителна система (със светлосиньо на фиг. 1)
1.10. Вентилатор. Куплиран е към
вала на двигателя. Доставя пресен
въздух за охлаждане. Ако агрегатът
е монтиран в помещение или в контейнер е необходимо да се осигури и
съответното отвеждане на отработения въздух.
1.11. Жалузийна решетка. Поставя се, когато агрегатът е монтиран
в помещение и служи, за да спира
притока на студен въздух, когато
той не е в процес на работа. При
агрегатите за аварийно електрозахранване жалузийната решетка трябва да бъде задължително с автоматично отваряне при старт.
1.12. Водно охлаждане (нарича се
"водно", но се подразбира, че е с антифриз). Има малки агрегати, при които охлаждането е само въздушно.
Все пак водното охлаждане, въпреки
известното усложняване, е за предпочитане. При него се поддържа много по-равномерна температура на
двигателя, респективно - увеличава
се експлоатационният му срок. Водното охлаждане също така редуцира
шума от двигателя. На фигурата са
показани водната помпа, задвижва-
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на от вала на двигателя, водната
риза на двигателя, радиаторът за
охлаждане на охладителната течност и радиаторът за охлаждане на
маслото. За простота не е показано
разделянето на циркулацията на два
кръга – външен и вътрешен, свързани с термостат.
Много големите агрегати могат
да имат външни охладители, снабдени с циркулационни помпи и електрически вентилатори. На практика
обаче такива агрегати не се използват за аварийно захранване.
Смазочна система (с кафяво на
фиг. 1):
1.13. На фигурата е показана маслената помпа, задвижвана от вала
на двигателя, която засмуква масло
от картера на двигателя и го доставя към триещите се подвижни
части.
2. Стартова система. На фигурата е най-често срещаната система, състояща се от стартерен електромотор, акумулаторна батерия и
зарядно устройство. Батериите на
агрегатите за аварийно електрозахранване трябва да могат да осигурят 3 пуска по 10 s през интервал
от 5 s при околна температура 10°
С. Трябва да бъде осигурено постоянно следене и аварийна сигнализация
на напрежението на подзаряд. Съществуват и системи за пуск на двигателите с подаване на сгъстен въздух
в цилиндрите.
3. Генератор. При агрегатите за
аварийно захранване това е синхронен генератор. При обичайните нива
на мощността охлаждането на генератора е въздушно. Целесъобразно
е лагерите на генератора да бъдат
търкалящи.
4. Възбуждане. В съвременните
агрегати за аварийно захранване найразпространената конфигурация е
безколекторното възбуждане със
захранване от изводите на генератора или от генератор с постоянен
магнит.
4.1. Регулатор на напрежение.
В следващите части на статията
ще се върнем малко по-подробно на
схемите и особеностите на споменатите типове възбудителни системи
и на регулаторите на напрежение,
както и въобще на електрическите
параметри на генераторите.

5. Други спомагателни системи
- това биха могли да бъдат например различни системи за поддържане на агрегата в готовност – вж.
по-долу.
6. Табло за управление. Включва
операторски интерфейс и контролери на регулаторите на обороти и на
напрежение, както и контролер за
управление и контрол на агрегата
(6.1 на фиг. 1). Последният е свързан
с датчици, следящи параметрите на
всяка от изброените системи. Този
контролер осъществява:
l автоматичното пускане на агрегата;
l контрол на електрическите параметри на генератора – напрежение,
ток и т. н.; синхронизация с други
агрегати или с мрежата, ако е предвидена такава;
l контрол на параметрите на двигателя - температура, налягане на
маслото, обороти, работни часове;
аларми и автоматично изключване
на агрегата при отклонение на параметрите извън заложените ограничения;
l контрол на параметрите на спомагателните системи (например заряда на акумулаторната батерия);
l контрол на готовността на агрегата за пуск.
При агрегати за аварийно електрозахранване системите за управление трябва да имат осигурено независимо захранване. Това би могло да
бъде собствена акумулаторна батерия със зарядно устройство. Допуска се обаче за целта да се използва и
стартовата батерия.
7. Рама на агрегата.

Материалът продължава в следващите броеве на сп. Инженеринг ревю, където ще се спрем на дефинициите за номинална мощност в зависимост от режима на работа и влиянието на факторите
на околната среда върху мощността на
агрегатите. Ще бъдат разгледани типични схеми на електрически уредби с агрегати за аварийно захранване и взаимодействието им с UPS системи. Ще бъде разяснено отчитането на стартовата
мощност и хармоничните изкривявания
на различните типове товари при избора на мощност и други параметри на
дизеловите електроагрегати.
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Комбиниране
на системи за
сградна
и процесна
автоматизация
П

овечето производствени съоръжения се нуждаят от системи за
контрол на процесите и технологии
за сградна автоматизация. Степента на сложност на тези решения варира от по-прости системи за приложения, при които оборудването е
разположено предимно на открито
(като съоръженията в нефтохимическата промишленост например),
до системи със сложна архитектура
за фармацевтичната промишленост
и други индустрии, при които климатизацията и вентилацията на въздуха са неизменна част от процесите.
Различните степени на сложност на
тези технологии предопределят
дали за процесен контрол и сградна
автоматизация на дадено приложение ще бъдат използвани една обща,
две или повече отделни системи.
Сред другите критерии за избор на
решение са първоначалните и оперативните разходи, както и необходимата квалификация на персонала.

Интеракция между
сградната и процесна
автоматизация
За производствени съоръжения, в
които технологиите за процесна и
сградна автоматизация не взаимодействат активно помежду си, найподходящият подход е осъществяването на кабелни връзки между двете системи, тъй като това е срав-
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нително лесно и разходно ефективно. В такива приложения се реализират кабелни връзки между I/O модулите на двете системи, като системата за сградна автоматизация
обикновено изпраща дискретни и
аналогови изходящи сигнали към другата система, които индикират
статуса, температурата и други
релевантни параметри.
За приложения, в които е необходимо активно и разширено взаимодействие между двете системи, кабелните връзки бързо се оказват нерен-
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табилно решение, твърдят експертите. Те не са достатъчно гъвкави, тъй
като е необходимо инсталирането на
нова връзка всеки път, когато се налага обмен на данни и информация
между отделните компоненти на
системите за сградна и процесна
автоматизация. В такива случаи подобро решение е реализирането на
цифрова връзка за трансфер на данни
между двете системи, тъй като тя
позволява изпращането на големи
обеми информация наведнъж. Цифровата връзка може да бъде осъществе-
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автоматизация
на по различни начини: контролер към
контролер, контролер към HMI интерфейс (от типа „човек-машина“) или
HMI към HMI. Предизвикателство
може да се окаже изборът на комуникационен метод, тъй като системите за сградна и процесна автоматизация обикновено не поддържат едни
и същи комуникационни протоколи.
Свързването на двете системи на
ниво HMI позволява на интерфейса да
функционира като гейтуей, който
изпраща информация както към ERP
системи за ресурсно планиране или
други по-висши компютърни системи,
така и обратно към контролера.

Унифицирани решения
Крайните потребители обикновено търсят цялостни решения от един
доставчик и често се спират на система за автоматизация, която да
управлява както процесните съоръжения, така и сградните приложения.
Системите за сградна автоматизация сами по себе си не са достатъчни
за ефективно управление на по-сложни процеси от сградните приложения
и не са подходящи за самостоятелен
комбиниран контрол. Най-препоръчителният вариант е всички подсистеми в съоръженията да бъдат интегрирани в цялостно решение за мониторинг и контрол, съветват специалистите. Ефективността в процесните производства е неизменно
свързана със съответните съоръжения и сгради, ето защо една унифицирана система би елиминирала потенциалните проблеми, произтичащи от
липсата или недостатъчната комуникация между сградната и процесна автоматизация. Една от ползите от
консолидирана система е по-голямото
удобство за оператора. Унифицираната технология разполага с възможности за превантивен контрол на оборудването и за задаване на аларми
както за сградните системи, така и
за процесните съоръжения. Много HMI
интерфейси разполагат с готови
шаблони, които улесняват настройката. Ако системите за автоматизация са отделни, те също биха могли
да бъдат настроени така, че да изпълняват необходимите задачи, но със
сигурност биха изисквали повече време и разходи за синхронизация.

Предимства на
консолидираните
системи
Сред основните причини за избор
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на консолидирана система са улеснените инсталация, поддръжка и контрол, стандартизираните операции и
възможностите за сервизиране само
от един производител или доставчик. Ако процесното производство
включва множество различни процеси и съоръжения с интегрирана автоматизация, ще бъдат необходими и
повече служители, които да оперират с оборудването и да разрешават възникналите проблеми. Това би
увеличило разходите за обучение на
персонала и би създало потребност
от повече резервни части на склад.
Внедряването на една-единствена
технология позволява реализиране на
ползи от по-малко и унифицирани
резервни части, консолидирано обучение и интегрирани комуникации.
Улеснената комуникация осигурява
по-лесно осъществяване на интегрирано управление, събиране, обработване и архивиране на информация от
съоръженията, както и плавно и ефективно адаптиране към промените в
натоварването.

Внедряване на отделни
системи за сградна и
процесна автоматизация
Унифицираните системи обаче
носят и своите рискове. Ако в технологията настъпи срив, персоналът
губи възможността за управление
както на процесните съоръжения,
така и на сградните системи. Погрешна команда за изключване на ОВК
инсталациите например би могла да
доведе до отказ и на останалите
системи, обвързани с тях. Друг недостатък е свързан с потребността
от обновяване на оборудването. Краят на жизнения цикъл или излизането
от употреба на даден компонент от
консолидираната система може да
доведе до нуждата от модернизиране на всички останали елементи, за
да са в съответствие с новия продукт. Разходите за подмяна на цялата система са съществен недостатък на консолидираните технологии за сградна и процесна автоматизация, заедно с потребността от поразширено препрограмиране и необходимостта от прекъсвания на производствените и сградните процеси.
Друга възможна причина за избор на
отделни системи са по-усъвършенстваните възможности за климатичен контрол и кондициониране на
въздуха в системите за сградна автоматизация в сравнение с техноло-

гиите за автоматизация на процеси
в производствени съоръжения.

Предимства на
отделните системи
Стандартното оборудване за процесен контрол може да покрие нуждите от управление на сградните
системи. Има обаче една особеност.
Системите за сградна автоматизация обикновено разполагат с предварително конфигурирани функции за
контрол на ОВК инсталациите и
други разширени функции като настройка на календарен график, аларми и др. Същите функции на теория
биха могли да бъдат конфигурирани
и в консолидирана технология за автоматизация (например разпределена контролна система – DCS, или
система, базирана на програмируеми
логически контролери – PLC), но това
обикновено се налага да се прави
ръчно и изисква доста повече време
и усилия. В допълнение, системите за
сградна автоматизация обикновено
струват по-малко от половината от
стойността на консолидираните
системи.
Тъй като стандартните компоненти за автоматизация могат да изпълняват множество задачи, посредством същия софтуер и хардуер биха
могли да бъдат управлявани много
различни системи, например ОВК решения, котли, системи за сигурност,
компресори, водни инсталации и др.
Физическото разделение на управлението в две отделни системи има
своите предимства по отношение на
поддръжката и сигурността, както
и за подсигуряване, че евентуален
срив в едната система не би засегнал другата. Изграждането на двете
системи с едни и същи стандартни
компоненти за автоматизация, като
PLC контролери например, би спомогнало обслужването и поддръжката.
На базата на PLC контролери могат да бъдат разработени технологии за оптимизиране на рекуперацията на енергия от ОВК системите и
процесните съоръжения. Ако се внедрят две отделни системи за рекуперация, които комуникират помежду си, може да бъде реализирана цялостна програма за енергоспестяване,
обхващаща всички технологии и
съоръжения в предприятието.

Изисквания към
сигурността
Особеност при избора на отдел-
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ни или консолидирани системи за сградна и процесна
автоматизация е съобразяването с изискванията към
контрола и сигурността. Когато става въпрос за пожароизвестяване или СОТ система например, приложението обикновено изисква намесата на трета страна, която да бъде уведомена в случай на инцидент или извънредна ситуация. Това поставя по-високи изисквания към сигурността на системата, тъй като до нея има достъп
не само вътрешният персонал, но и трети лица, например охранителни компании. В такива случаи използването на отделни технологии за автоматизация би предотвратило риска за процесните съоръжения в случай на пробив в системата за сградна автоматизация. Когато
сигурността на предприятието е отговорност на
вътрешно за компанията звено, внедряването на консолидирана система за автоматизация, при която автоматично е елиминирана възможността за външен
достъп, често пъти може да се окаже по-добро решение.

Избор на доставчик
Компаниите доставчици на системи за сградно управление обикновено предлагат всякакъв тип решения за
управление на микроклимата и сградните приложения,
като офертите им често включват първоначални разходи, комбинирани с дългогодишен договор за обслужване и
мониторинг на системите.
Доставчиците на технологии за процесна автоматизация биха могли да предложат решения за контрол на
сградни приложения и в частност - за управление на
микроклимата, но те не са поначало присъщи на технологиите за процесно управление, базирани на HMI интер-

фейси, сензори и програмируеми контролери. Ключът към
реализирането на ефективна консолидирана система в
такива случаи е доброто познаване на конкретното
приложение и заявяването на необходимите за него функции на доставчика.
Фирмите, които предлагат системи за сградна автоматизация, също работят със стандартизирани компоненти. За тях обаче би било доста по-трудно да ги
адаптират към оборудването и стандартите за контрол на процесни приложения, като това би изисквало и
повече разходи от тяхна страна. По-сложните проекти
за консолидирана сградна и процесна автоматизация на
практика биха отказали доста инсталатори и доставчици на сградни решения.

Контрол на микроклимата
Потребностите от контрол на микроклимата варират в различните процесни индустрии, а също и в отделните помещения на предприятията, в зависимост от
извършваните дейности. В много сектори, като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост,
компаниите изготвят подробни доклади за условията на
микроклимата, които влияят на производството и на
качеството на продуктите, например температурата
и влажността. Такива приложения и помещенията, в
които се извършват процесите, изискват комплексно
индустриално измервателно и контролно оборудване.
Коридорите, офисите и другите непроизводствени помещения обаче не се нуждаят от сложни и скъпи измервателни и контролни решения. Ето защо в тях могат да
бъдат инсталирани конвенционални системи за сградна
автоматизация с по-малка себестойност и експлоатационни разходи.
Активно се следи и проучва влиянието на микросредата в сградата върху качеството на продуктите в хранително-вкусовата, бутилиращата, химическата промишленост и електрониката. В тези индустрии внедряването на отделни системи за автоматизация на различни йерархични нива е подходящо решение поради
възможностите за фокусиране върху по-скъпи и прецизни
компоненти за контрол на процесите и управление на
микроклимата в производствените помещения за сметка на стандартни сградни контролери в останалите
пространства. За по-малки производства с независими
от параметрите на микроклимата процеси обща консолидирана система би била достатъчно адекватно решение.

Особености на приложенията
Изборът между отделни или консолидирани системи
за сградна и процесна автоматизация изисква внимателно проучване на приложенията. С правилната технология всички производствени и сградни процеси могат да
бъдат управлявани ефективно от една система, която
да събира, обработва и архивира данни от всички съоръжения и инсталации в обща база данни. Този подход обаче не е подходящ за всяко приложение. Конфигурирането
на производствените MES (manufacturing execution
system) системи и системите за сградна автоматизация така, че да обменят информация с разпределените
контролни DCS системи, може да се окаже сложен и времеемък процес. Предизвикателство би било и категоризирането на информацията при архивиране, за да е по-
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автоматизация
лесно търсенето при хронологични
справки. Ако системите функционират отделно обаче, ще се запази
гъвкавостта в управлението и
възможността за ревалидиране на
данните при необходимост.
Ето защо изграждането на консолидирана система за сградна и
процесна автоматизация е препоръчително, само когато в дългосрочен
план ползите надхвърлят недостатъците, сред които по-високите разходи за инсталация и поддръжка. Съществено перо са и разноските за по-комплексни софтуерни платформи и лицензиране на софтуера. Некритичните за производството процеси могат да бъдат
управлявани чрез по-разходноефективните за такива приложения
SCADA системи. Използването на
оборудване, което може да комуникира с различни типове и голям брой
процесори, е препоръчително, за да
се улесни безпроблемната комуникация в мрежата, независимо от технологията.
Интегрирането на множество
контролни платформи и установяването на повече контролни станции,
които комуникират помежду си в
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рамките на процесното производство, е все-лесно и често срещано.
Ползите от тази възможност ще
стават все повече в бъдеще, когато
различните контролери и компоненти на системите за автоматизация
са с отворени комуникационни протоколи и безпроблемно обменят информация. Това ще улесни разпределението на ресурсите и ще спомогне за преодоляването на пречките в
комуникацията, породени от различните стандарти на компонентите
от различни производители.

Комуникационни
възможности
Проблем при комбинирането на
две отделни системи за сградна и
процесна автоматизация са различните комуникационни протоколи, с
които стандартно се произвеждат
компонентите. Разпространен
стандарт в сградната автоматизация е BACnet, докато технологиите
за процесна автоматизация обикновено се свързват във Fieldbus и
Ethernet мрежи като EtherNet/IP и
Profinet. Възниква въпросът как биха
могли тези системи да комуникират
помежду си. Разбира се, няма универ-
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сално решение, но добър подход е системите да споделят само данните,
от които имат потребност. OPC
(OLE for process control) сървърите
например могат да осъществяват
комуникация както в BACnet, така и
в Ethernet/IP мрежи и да „превеждат“
между процесните и сградните контролери само информацията, която
е потребна.
Това е една от водещите тенденции в съвременните приложения за
консолидиран сграден и процесен контрол, особено в новопостроените
съоръжения. Консолидацията на управлението може да варира от използването на обща контролна система до интегрирането на две отделни системи в обща дигитална
комуникационна мрежа.
В предприятия със съществуващи
системи за сградна автоматизация,
които добре изпълняват ролята си,
обикновено е трудно да се обоснове
икономически подмяната им с нова
консолидирана система. Решение е
интегрирането на съществуващата
система в нова платформа за процесен контрол посредством BACnet
интерфейсни адаптерни карти, OPC
сървъри и Ethernet адаптери.
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Осветление
за промишлени
помещения
с високи тавани
В

осветителна индустрия се
наложиха специализирани продуктови
линии, предназначени за осветяване
на помещения с високи тавани. Те са
известни като "high-bay" (или "hi-bay")
осветители и при проектирането им
се вземат предвид специфичните
изисквания на осветителните приложения в помещения с голяма височина. Особено внимание изисква дизайнът на такива осветителни системи, когато се проектират за промишлени приложения. Специален подход към осветлението обикновено се
прилага в производствени помещения
с високи тавани, цехове, складове,
халета, логистични центрове и др.
Освен традиционните предизвика-
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телства на по-голямата височина,
като затруднен монтаж, достъп и
поддръжка на осветлението, в индустрията са налице и допълнителни
особености. В промишлените помещения от доброто осветяване често
зависят здравето и безопасността
на персонала, особено при работа с
машини, химикали или опасно оборудване. За повечето типови производства са в сила специфични законови
изисквания, регламентирани от единния европейски стандарт за осветление на работни места на закрито
БДС EN 12464-1:2011.

Специфики на
помещенията с високи
тавани
В много промишлени помещения

към тавана се монтират метални
скелетни рамки. Тези конструкции
(подобни на решетки) образуват
допълнителна интериорна зона между рамката и тавана. Друго предизвикателство са гъсто разположените и обемисти въздуховоди на ОВК
инсталациите, които заемат значителна част от площта на таваните. В зависимост от спецификата
на конкретното приложение и извършваните в помещението операции, проектантите на осветителни
системи решават дали осветителите да бъдат монтирани директно на
тавана, върху конструкцията или да
бъдат висящи.
Що се отнася до височината, в
много държави като "високи" стандартно се квалифицират тавани с
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височина, по-голяма от 7 м. Типично
за такива приложения се използват
главно hi-bay осветители, тъй като
конвенционалните решения се оказват недостатъчно ефективни. През
последните години глобалните производители на осветителни решения лансират на пазара индустриални hi-bay серии, предназначени за осветяване на помещения с височина
над 4,5 м, които са проектирани да
отговарят на специфичните изисквания за по-добро светлоразпределение.
В допълнение към тях, са налице и
високи изисквания за енергийна ефективност, намаляване на въглеродния
отпечатък и възможности за прецизен контрол към индустриалното
осветление. Те се отнасят в особена степен за решенията, предназначени за помещения с високи тавани,
при които монтажът и обслужването на осветителните системи са
затруднени. Препоръчително е осветителите да позволяват димиране
и лесна поддръжка, да имат дълъг
експлоатационен цикъл и да са с минимална консумация на енергия.

High-bay LED осветители
Осветлението за промишлени
помещения с високи тавани трябва
да бъде достатъчно и равномерно,
с минимален контраст и отблясъци,
широк температурен диапазон на
работа и висока устойчивост на
агресивни условия. Доскоро стандартните светодиодни осветители в
достъпен ценови клас трудно се
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справяха с покриването на тези
изисквания. През последните няколко години обаче глобалните производители постепенно наложиха на
пазара специализирани high-bay серии LED модули, които се отличават с висок потенциал за енергоспестяване и отлична приложимост
в индустриални помещения с високи
тавани. Те са подходящи за ретрофит на съществуващи осветителни системи с флуоресцентно или
метал-халогенно осветление поради
по-високите си мощности и по-дълги
периоди на автономна работа. Обикновено ефективността им е над
90%, а 115-ватов еквивалент например е със светимост приблизително 12 хиляди лумена. LED осветителите позволяват експлоатационен
живот от над 60 хиляди часа, което е приблизително три пъти повече от живота на една стандартна метал-халогенна лампа. Температурният диапазон на работа на светодиодните решения обикновено е
от порядъка на -20 – +50 °C, което
ги прави подходящи и за по-специфични индустриални приложения.
Паралелно с развитието на технологиите за жилищни и търговски
приложения, индустриалните осветители за помещения с високи тавани все по-масово включват сензори, възможности за мрежова комуникация и интелигентно управление, които допълнително увеличават енергийната им ефективност
и подобряват функционалността.
Намаляващите цени на светодиод-
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осветители

ните лампи и осветители ги правят все по-предпочитано от проектантите решение за high-bay приложения.

Други решения
Газоразрядните лампи с висок интензитет (High-Intensity Discharge
Lamp - HID) и баластните технологии за тях продължават динамично
да се развиват и предлагат ефективно решение за hi-bay приложения.
Въпреки технологичния напредък при
LED осветителите, флуоресцентните/ луминесцентните и метал-халогенните лампи все още масово се
използват за осветление на промишлени помещения. Макар традиционните приложения на флуоресцентните
лампи да включват стандартни помещения с височина под 4,5 м, съвременните постижения в технологията ги правят отлична алтернатива
на газоразрядните лампи и за помещения с високи тавани над 7 м. Производителите разработват и високомощни T8 и T5HO флуоресцентни
осветители за помещения с високи
тавани, които се отличават със
значителни предимства в сравнение
с конвенционалните газоразрядни
лампи, като позволяват ефективно
осветяване на помещения с височина дори около 10 м.
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Метал-халогенните лампи (МХЛ)
са традиционно решение за осветяване на индустриални помещения с
високи тавани, като най-често се
използват осветители с мощност
250-400 W. Те са компактни, мощни,
здрави и обикновено високоустойчиви на механични и химически въздействия светлоизточници с голяма
габаритна яркост. Стандартните
метал-халогенни лампи излъчват
ярка бяла светлина, а срокът на експлоатация на една МХЛ 400 W при
10 ч. работа на ден обикновено е
около 20 хиляди часа.
Само няколко такива лампи могат да произведат достатъчно
светлина, за да покрият нуждите на
цяло производствено помещение с
голям обем и височина. Една стандартна метал-халогенна лампа с
мощност 400 W произвежда около
36 хиляди лумена, а по-мощните
решения достигат до над 40 хиляди. Недостатък на стандартните
МХЛ е, че използват конвенционални баласти, които водят до сравнително високи загуби на енергия. При
стартиране, на този тип осветители са им необходими около 4 минути, за да постигнат 100% от
светлинния поток, а при рестартиране – 10-15 минути. По-съвременните МХЛ с импулсни релета се
характеризират с по-ниски енергийни загуби и се нуждаят от около 2
минути за достигане на пълен светлинен поток при пуск и приблизително 4 минути при „горещ рестарт“.
От съображения за сигурност поради тази особеност метал-халогенните лампи не са съвместими със сензори за присъствие.

Флуоресцентни лампи
Метал-халогенните лампи обикновено са точкови източници, а флуоресцентните – линейни. В резултат
флуоресцентните осветители предизвикват много по-малко отблясъци в помещения с високи тавани,
увеличават вертикалните нива на
осветеност и осигуряват по-равномерно светлоразпределение, като
минимизират сенките. Средната
продължителност на живот на луминесцентните тръби е около 7500

часа при експлоатация от средно 3
часа на ден. За ретрофит на конвенционалните метал-халогенни лампи с
електромагнитен баласт в индустриални помещения с високи тавани
често се използват T8 или T5HO hibay флуоресцентни осветители, чрез
които могат да бъдат постигнати
икономии на енергия до 50%. Те са с
издължен правоъгълен корпус, в който в могат да бъдат поставени 4, 6
или повече тръби (пури) в зависимост от изискванията за осветеност. Дизайнът им позволява директен монтаж на тавана в помещения
с голяма височина или окачен монтаж
в една или няколко точки на корпуса.
Оптичните системи осигуряват
„тясно“ или „широко“ светлоразпределение в зависимост от височината на монтаж и осветяваното пространство.
Специализираните серии за промишлени hi-bay приложения обикновено включват ударо-, взриво- и водоустойчиви модели, както и версии,
подходящи за силно агресивни химически среди. Hi-bay моделите типично са с интегрирана аварийна пусково-регулираща апаратура в случай на
прекъсване на захранването. При тях
е възможно интегрирането на програмируеми времерелета и димируеми баласти, които оптимизират
енергопотреблението и живота на
лампата.

Цветна температура и
цветопредаване
Специфичните изисквания на някои производствени приложения,
особено в индустриални помещения
с високи тавани, налагат използването на осветители с определена
цветна температура и индекс на
цветопредаване. За повечето такива приложения препоръчителната
цветна температура е от порядъка на 4000 K.
Конвенционалните МХЛ с електромагнитни дросели типично са с
цветна температура в диапазона
3000-4000 K. Недостатък при тях
обаче е, че при промяна на напрежението лампите променят цвета си
с около 200-600 K с течение на времето поради протичащите в тялото на лампата химични процеси.
Когато МХЛ се димират, те могат
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осветление
да повишат цветната си температура и да променят
цвета си от бяло към синьо-зелено. При димиране газоразрядните лампи като цяло променят цвета на излъчваната светлина, което може да повлияе негативно индекса им на цветопредаване.
В промишлени помещения с високи тавани, в които се
извършват стандартни индустриални операции, препоръчителният индекс на цветопредаване е >80 CRI. За
по-специфични приложения може да е необходим и CRI >90,
особено при операции, в които цветът на продукта е
от съществено значение. За складове, халета и логистични помещения обикновено минималният индекс на
цветопредаване е CRI = 60.

Поддръжка на hi-bay осветители
Флуоресцентните осветителни системи за помещения с високи тавани обикновено включват 4 до 6 пъти
повече осветители от метал-халогенните системи.
Повредата на една пура не би повлияла значително осветяването на помещението. МХЛ от друга страна типично са по-малко на брой и отказът на един осветител означава, че дадена зона от помещението ще остане без осветление. Обикновено е необходима телескопична стълба или подемна платформа (вишка), за да
бъде издигнат монтажникът до необходимата височина.
Добро решение по отношение на обслужването за
промишлени помещения с високи тавани и труднодостъпни монтажни локации са LED осветителите, тъй
като те практически не изискват поддръжка. Флуоресцентните и метал-халогенните лампи се снабдяват с
допълнителни баласти, за да не се прекъсва осветлението при отказ или повреда на основната пусково-регулираща апаратура и да не се налага директна подмяна.
Експлоатационният живот на луминесцентните лампи може да бъде удължен чрез електронни дросели с програмируем старт, както и чрез инсталирането на датчици за присъствие, които да подават информация към
контролера кога е необходимо осветление и кога то
може да бъде изключено или димирано.
За помещения с изключително усложнена инсталация
и поддръжка на осветителите поради голяма височина
или затруднен достъп решения са индукционните лампи,
които биха могли да осигурят до над 100 часа живот и
добра ефективност дори при много ниски температури
в помещението. Основен техен недостатък обаче са
значително по-високите първоначални разходи за закупуване и инсталация.

ни лещи, които позволяват надеждно отчитане от големи разстояния предвид големите височини на монтаж
на осветителите.
LED лампите стартират мигновено след запалването, а флуоресцентните лампи – с малко закъснение. При
тях са напълно приложими стратегиите за автоматично гасене на осветлението при отсъствие на обитатели в помещението, както и за управление спрямо
предварително зададен график с цел реализиране на
икономии на енергия, особено в помещения, които не се
използват постоянно. Метал-халогенните лампи се характеризират със значително забавяне при стартиране и не са подходящо решение за осъществяването на
такава стратегия.

Контролни решения
Осветителните системи за промишлени помещения
с високи тавани все по-пълноценно се възползват от
съвременните енергоспестяващи технологии, които
отдавна се прилагат в жилищното, офисно и търговско
осветление – програмируеми графици, daylight-harvesting
системи за оптимална утилизация на дневната светлина, двустепенни режими, датчици за присъствие, стъпково и плавно димиране и др. Датчиците за присъствие за
промишлени помещения с високи тавани са със специал-
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Заваряващи лазери - TruPulse
Приложението на нашите TruPulse лазери е фокусирано върху точковото и шевно заваряване. Студеното заваряване с TruPulse лазерите има много предимства, особено, когато времето за заваряване
трябва да бъде малко и придадената топлина върху
компонентите ниска. Материали с висока температура на топене може да се заваряват така лесно, както и материали с висока топлопроводимост. При рязане на метали, контурите на изрязаните детайли
са идеални.

Фино настроени
Няколко киловата импулсна мощност за няколко
милисекунди правят заваряването и рязането възможни там, където другите методи се провалят. Серията TruPulse включва целия обхват на параметрите за заваряване и рязане - мощност, енергия и добро
фокусиране на лазерния лъч. Максимална импулсна
мощност до 10 kW, продължителност на импулса от
0,2 ms до 50 ms и максимална енергия на импулса до
120 J ги правят полезни за използване в много случаи
- както в ръчен, така и в автоматичен режим.

Модулно структурирани
Генерирането и насочването на лъча, захранването, охлаждането и управлението на машината са изградени на отделни модули. Всичко е обмислено до последния детайл. Лазера може да обслужва до шест отделни станции. Лазерният лъч може да се раздели към
отделните детайли или през определено време да отива към един от детайлите. В TruPulse лазерите до 150
W, можете да изберете вида на охлаждане - въздушно
или водно.

Най-добри резултати
Динамичното захранване позволява изключително
кратко време на качващия фронт на импулса и заедно с бърз контрол в реално време, позволява висока
стабилност между импулсите (отклонението е <с
±0,3% при 10 ms продължителност на импулса). По този начин, винаги постигате едни и същи резултати.
Импулсната честота, по принцип е ограничена от
енергията на импулса и средна мощност. С опцията
Power Regulated Burst, средната мощност може временно да бъде повишавана до няколко пъти, намалявайки времето за заваряване в един цикъл до минимум. Заваряването с по-дълъг импулс също отваря нови възможности. С един единствен лазерен импулс,
можете да произвеждате заваръчен шев чрез бързо
преместване на детайла или на лазерния лъч.

74

Полезни
Специално приложение под формата на база данни,
Ви помага да определите оптималните параметри за
заваряване, които са Ви необходими. Ако се нуждаете
компонентите изработени от лазера, да отговарят
на строго определени изисквания и качество, Quality
Data Store, Ви помага да записвате, оценявате и проследявате съответните лазерни параметри.

Contacts:
TRUMPF Bulgaria Ltd.
4000 Plovdiv
Tel/Fax: +359 32 817 004
E-mail: info@bg.trumpf.com
Web: www.trumpf-laser.com
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Евромаркет представя
новите водоохладителни
кули MTT на EVAPCO
След продължителен период на
проучване и разработка, EVAPCO с
гордост Ви представя водохладителни кули отворен тип MTT, които съчетават дългогодишния опит в проектирането и производството на водоохладителни кули с аксиални вентилатори със самоподдържаща се
конструкция от фибростъкло (FRP)!

•10 години за моделите с цялостна конструкция от неръждаема
стомана.

Водоохладителните кули МТТ на
EVAPCO са сертифицирани от CTI/
EUROVENT. Техните термични характеристики напълно съответстват на каталожните данни. CTI определя независима програма за сертифициране, която може да се адаптира, прилага и е достъпна за всич-

аксиални вентилатори.
•Предлагат се 34 модела с различна охладителна мощност на
всяка единична клетка от 245 до
5275 kW.
Новите водоохладителни кули,
произведени по технологията на
отливане, са проектирани да отговарят на конкретните изисквания за корозионна устойчивост и
да отворят нови възможности
пред съвременния пазар, осигурявайки идеално решение за:
•приложения в солена атмосфера (инсталации в близост до
морето);
•стоманолеярни заводи;
•производство на плодови сокове;
•консервната промишленост
(например, консервиране на

LRTM (Light Resin
Transfer Moulding)
LRTM е високо автоматизиран
производствен процес, използван
също и в авиационната и корабостроителната промишленост, чрез
който се осигурява минимален
толеранс между проектираната и
произведената част. В допълнение
като краен резултат се постига
високо качество и на двете страни на FRP панелите (пластмаса,
армирана с термопластични влакна). LRTM процесът осигурява:

До 10 години гаранция
на моделите с FRP
конструкция
•2 години за стандартните модели.
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ки производители на оборудване. На
крайните потребители, които закупуват продукти, сертифицирани от
CTI, се гарантира, че водоохладителните кули на EVAPCO притежават
термични характеристики, които
съответстват на посочените!

домати);
•хартиени фабрики;
•всякакви други приложения в
присъствието на много агресивна атмосфера или вода.

Основни предимства на
водоохладителните
кули МТТ:
•По-голяма антикорозионна устойчивост в сравнение с галванизираните стоманени кули.
•Лесна поддръжка, базирана на
опита на Evapco в производството на водоохладителни кули с

Евромаркет Компресорс АД
тел.: 02/ 97 67 204
e-mail: compressors@euromarket.bg
www.euromarket.bg
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машини

Свързване на CNC
оборудване към
интернет
CAD/CAM системи и
съвременна CNC
обработка

паметта на CNC машината посредством RS-232 връзка.

Процесът на подготовка на една
CNC машина за работа включва множество етапи. Проектантите и
инженерите могат да създават
шаблони за обработваните детайли с помощта на CAD софтуер, който позволява 3D визуализация на
продукта и редактиране на дизайна
при необходимост. Когато проектът е готов, шаблонът се въвежда в CAM софтуера. Програмата се
зарежда от компютъра директно в

Възможности за
свързване на CNC
обработващи машини
към интернет
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Комуникацията чрез RS-232 интерфейс позволява трансфер на файлове един по един. С добавянето на
FTP (протокол за трансфер на файлове) сървър и клиент, информацията
може да бъде изпращана през Ethernet
директно от компютъра към машината. Резултатът е много по-бърз
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трансфер на големи файлове (например файлове с размер 10 MB за около
40 сек.) и по-висока гъвкавост за про-
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машини
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грамистите. Между компютъра и
машината може да бъде осъществявана връзка, дори когато машината
работи. Такъв тип пренос на информация може да бъде особено полезен
за компании, които отдалечено управляват CAD/CAM операции, извършвани от машини, разположени в
различни географски локации.

Възможни
предизвикателства
На теория, свързването на CNC
машините в мрежа би трябвало да
рационализира производствения
процес и да позволи на операторите и производителите бързо и лесно да комуникират помежду си и директно с машините. На практика
обаче е възможно да възникнат някои проблеми. Не всички машини с
ЦПУ разполагат с вградени възможности за Ethernet връзка. Вместо
това много от тях продължават да
бъдат произвеждани с RS-232 портове. В редица случаи машините,
които се предлагат с Ethernet вместо с RS-232 портове по желание на
клиента, не успяват да изпълнят и
най-елементарните задачи що се
отнася до свързване с друго оборудване. Операторите често не се
възползват от пълния потенциал на
Ethernet връзката, като я използват
единствено за сваляне на програми
и съхраняването им в паметта на
машината.
Ако чрез Ethernet технологията
CNC машините се свържат в мрежа,
подобно на компютърните мрежи,
възможностите по отношение на
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управлението и експлоатацията нарастват значително. Така операторите биха могли да комуникират
директно с оборудването и да получават навременна обратна връзка за
програмното обезпечаване и обработката на грешки. Тези възможности постепенно променят пазара и се
наблюдава все по-голямо търсене на
CNC машини с вградени Ethernet портове и интерфейсна поддръжка на
протокола, които да бъдат свързвани в производствени мрежи и към
интернет.

Съвременни решения
Въпреки че масово използваното
от редица производители оборудване поддържа само комуникационния
стандарт R2-232, тези машини все
пак биха могли да бъдат свързани към
интернет. Съществуват технологии, чрез които по-старото оборудване може да бъде адаптирано към
Ethernet технологията. Един от подходите за осъществяване на такава
връзка е използването на свързан в
мрежата персонален компютър и
включване на RS-232 кабел в компютърния RS-232 порт. Възможна
техника за свързване на няколко CNC
машини в мрежа е включването на
RS-232 кабелите им в общ суич, който е свързан към компютър с интернет. Съвременните технологии позволяват и директно свързване в
мрежа посредством RS-232 кабел,
който се включва в Ethernet към RS232 адаптер. Самият адаптер се
свързва към компютър с интернет
или директно към мрежата.
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Конфигурируеми системи за управление
PNOZmulti 2: множество функции, едно решение
PNOZmulti 2 е новият модулен и разширяем контролер за безопасност на Pilz. Той може да се използва
ефективно при наличие на три или повече функции за
безопасност в съответствие с международните
стандарти за наблюдение и управление на всички функции за безопасност.

PNOZmulti 2 - енергийно ефективни,
гъвкави и надеждни
Тайната на успеха на PNOZmulti е софтуерният
инструмент PNOZmulti Configurator. Вместо чрез
окабеляване, конфигурирането на веригата за безопасност се извършва чрез софтуер. При PNOZmulti2
конфигурирането е просто и лесно, както винаги.
Хардуерът предлага някои интересни нови функции.
Базовият модул PNOZ m B0 е с вграден дисплей, позволяващ бърза диагностика и въвеждане в експлоатация, както и показването на текстови съобщения, зададени от потребителя. С консумация на
енергия от едва 0.8 W, той е енергийно ефективен и
осигурява 20 входа за безопасност и 4 полупроводникови изхода за безопасност (PL e, SIL CL 3) при широчина на модула от 45 мм. В резултат на това устройството консумира до 80% по-малко енергия в сравнение с подобни продукти.

ни с други контролери за безопасност или децентрализирана периферия. Отдясно могат да се монтират
до 6 разширителни модула. Можете да избирате между модул с различен брой входове и изходи (PL e, SIL CL
3), както и модули за безопасен мониторинг на покой
и скорост, диапазон на скорост, посока на движение,
оперативен стоп, аналогово напрежение (SSM, SSR-М,
SDI-M, SOS-M, track S).

Надграждане на системата
Можете спокойно да планирате предстоящо разширение на системата. С PNOZmulti не рискувате нищо - системата е международен еталон за безопасност за всички видове машини. Имате най-доброто
решение за безопасност, което лесно може да се адаптира към променящите се условия, независимо от типа и производителя на системата за управление на
стандартната автоматизация.

Предимства:

Максимална гъвкавост
Като модулна система за безопасност, базовият
модул PNOZ m B0 може да се разширява с гама от допълнителни модули, така че решението за безопасност да еволюира заедно с машината, ако тя се разширява или изискванията към нея се променят. Използвайки входни и изходни модули, системата увеличава своята адаптивност. Отляво могат да се свързват комуникационни модули със сериен или ETH интерфейс или fieldbus модули за свързване към полеви
системи (PROFIBUS-DP, CANopen Еthercat и др.), както и SAFETYBUS модули за безопасен трансфер на дан-
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• базов модул PNOZ m B0: до 80 % по-ниско потребление на енергия в сравнение с продукти в този клас;
• пести време и разходи на всеки етап, благодарение
на софтуера за конфигуриране PNOZmulti Configurator;
• максимална гъвкавост, благодарение на входните
и изходни модули, които се избират според изискванията на приложението;
• кратко време за пуск в експлоатация: свободно конфигурируеми входни и изходни модули;
• компактни размери, които пестят място в таблата за управление;
• лесна диагностика, благодарение на вграден дисплей;
• визуализация на зададени от потребителя текстове;
• световен стандарт за безопасност за всички видове машини.
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Ускорителни
глави
Необходимост от
ускорителни шпинделни
глави
Шпинделът на металорежещата
машина има техническа горна граница на честотите на въртене, чието
надхвърляне по време на работа е
недопустимо. За извършване върху
същата машина на отделни обработки, които изискват по-висока
честота на въртене от техническата, се използват ускорителни шпинделни глави. Ускорителните шпинделни глави са принадлежност към
машините от фрезово-пробивната
група. Използването им позволява да
се повиши технологичното ниво на
производството и да се разшири
кръгът от решавани производствени задачи без промени в съществуващия машинен парк и при минимални финансови разходи.
Ефектът от приложението на
ускорителните глави се състои в
следното:
l Пълно използване на възможностите на съвременния високопроизводителен твърдосплавен инструмент
върху нискоскоростни машини. За
оптималната работа на съвременния инструмент се изискват скорости на рязане 300 - 600 m/min, което съответства на 12 000 - 25 000
об/min на вретеното, докато основният дял от машините имат максимална честота на въртене на шпиндела не повече от 8000 об/min.
l Модернизиране на съществуващото оборудване, навлязло в процес на
морално и физическо износване. Работата на твърдосплавния инструмент върху тези машини се придружава от вибрации, породени от радиалното биене и ниската скорост
на рязане, което води до недостатъчна производителност, лошо каче-
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ство на обработваната повърхнина
и преждевременно износване на режещия ръб. Създава се възможност
за машини, които до този момент
не са били годни за рязане с твърдосплавен инструмент, да генерират
допълнителен експлоатационен ресурс.
l Извършване на високоскоростна
обработка върху машини с ниска
максимална честота на въртене на
шпиндела. Обикновената машина
придобива характеристики на високоскоростна и така се добавя опцията за високоскоростно финишно
фрезоване на закалени стомани и
цветни сплави.
l Работа с микроинструменти с диаметър примерно от 0,5 mm до 2 mm
(свредла, фрези), при които постигането на препоръчаната скорост на
рязане изисква особено високи честоти на въртене, надхвърлящи скоростните възможности на машината.
В този случай ускорителните глави
могат да се използват и при високоскоростни машини.
l Запазване на ресурса чрез избягване на преждевременното износване
на скъпоструващия шпиндел на машината, като по-леките високоскоростни обработки се извършват от
ускорителната глава.
Рационалната област на използване на ускорителните глави е високоскоростното финишно рязане на различни материали с твърдосплавен
инструмент с диаметър на фрезите
до 12 mm. Така могат да се реализират основните предимства на високоскоростната обработка, като заедно с това времето за обработване се намалява благодарение на повисоката скорост на подаване, трайността на инструмента нараства
в резултат на оптималните стой-
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ности на скоростта на рязане и подаването на зъб, а също така на намаленото радиално биене. Редуцира
се честотата на смяна на инструмента, което е особено тежък проблем при обработката на едрогабаритни детайли с големи по площ
сложни обемно-профилни повърхнини.
Друго често срещано приложение е
гравирането.

Устройство
Ускорителните глави притежават собствен шпиндел, предназначен специално за работа с висока
честота на въртене. Закрепването
на инструмента в шпиндела на ускорителната глава се извършва по
различни начини в зависимост от
поръчката на клиента. Един от найчесто срещаните варианти е закрепването във високоточен цангов патронник. Предвид особено високата
честота на въртене, ротиращата
система на ускорителните глави, в
това число гайката и цангата, се
подлагат фабрично на фино балансиране.
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При използването й ускорителната глава се въвежда в базовия конус
на машинния шпиндел и се затяга в
него като обикновен инструмент,
тъй като към нея могат да бъдат
монтирани различни типове стандартни инструментодържачи (SK,
BT, САТ, ISO, HSK).
Шпинделът на ускорителната глава може да се задвижва по два принципно различни начина, което разделя главите на две основни групи. Към
първата група се отнасят задвижваните от шпиндела на машината, а
към втората - задвижваните от собствен двигател. Тези със собствен
двигател могат да получат движение от въздушна турбина или от
електрически двигател; в този случай машинният шпиндел не трябва
да се върти и следва да бъде фиксиран в определено положение.
Лагеруването на шпиндела на ускорителната глава е върху радиалноаксиални едноредови сачмени лагери,
монтирани обикновено по „О-схема“
или схема „Тандем“. В зависимост от
горната граница на честотния об-

хват, лагерите могат да бъдат в
традиционно изпълнение (със стоманени търкалящи тела) или хибридни
(с керамични търкалящи тела). Мазането най-често е с високоскоростна
грес, а в отделни случаи - с маслена
мъгла.
В зависимост от конструкцията
си, ускорителните шпинделни глави
могат да бъдат зареждани в машинния шпиндел ръчно или чрез системата за автоматична смяна на инструментите (АСИ). Това се определя
от начина на свързване на главата с
източника на енергия. Автоматично
сменяваните ускорителни глави могат да бъдат зареждани в инструменталния магазин и сменявани чрез
системата за АСИ на машината,
което повишава степента на автоматизация и намалява спомагателните времена.
При избора на режимите на рязане с ускорителни глави винаги трябва да се отчита обстоятелството,
че техният шпиндел е със значително по-малък диаметър и по-малко разстояние между лагерните опори, ко-
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ето предопределя значително по-ниската му стабилност, мощност и
въртящ момент в сравнение с машинния шпиндел.
Ускорителни шпинделни глави
със задвижване от вретеното (с
ускорителен механизъм) - представляват компактна конструкция в термообработен корпус. Въвеждат се в
шпиндела на машината и ако той се
върти с честота n1, ускорителната
глава позволява шпинделът й да получи честота n2 , превишаваща n1
примерно 5-6-10 пъти. За предаване
на въртящия момент към шпиндела
на главата е необходимо корпусът й
да бъде неподвижен. За целта се използва щифтът за застопоряване,
който се свързва неподвижно с корпуса на шпинделната кутия (фиг. 1).
При активирана ускорителна глава
машинният шпиндел работи в щадящ режим - не се прегрява и износването на лагерите намалява.
Ефектът на ускоряването се
дължи на планетния механизъм с предавателно отношение i = n2 / n1,
разположен в корпуса на главата. При
закалени и шлифовани предавки се
гарантира висока мощност при ниско ниво на шума и вибрациите.
Радиалното биене на шпиндела на
главата обикновено не надвишава
0,005 - 0,01 mm. Режещият инструмент, установен в ускорителната
глава, се върти с висока скорост
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равномерно, с използване на всички
режещи ръбове. Благодарение на постиганите високи обороти се спазват заложените режими на високоскоростната обработка.
Недостатък на задвижваните от
машинния шпиндел ускорителни глави е частичното предаване на неговото биене към главата, вследствие
на което показателите на биенето
на собствения й шпиндел се влошават.
Щифтът за застопоряване може
да се използва за подаване през него
на мажещо-охлаждаща течност
(МОТ); за целта щифтът служи като
свързващ елемент към магистралата за МОТ на машината. Възможни
за реализация са няколко схеми на
насочване на МОТ - през инструмента (фиг. 1), към дюзите, разположени
в челото на ускорителната глава,
към върха на инструмента. Размерите и разположението на щифта са в
съответствие с изискванията на
клиента.
Механичната предавка не позволява постигане на особено високи скорости - максималната честота на
въртене е примерно до 40 000 об/
min (в зависимост от модела и типоразмера). Мощността, предавана
към шпиндела, нараства правопропорционално на честотата на
въртене, а въртящият момент се
запазва постоянен. В зависимост от
модела и типоразмера мощността

Фиг. 1.

може да достига в типичния случай
до 24 kW. Наличието на механична
предавка обуславя необходимостта
от предварително прогряване на
ускорителната глава до стабилно в
температурно отношение състояние; това се прави с цел да се избегне по време на рязане топлинната
деформация по ос Z. Обикновено прогряването отнема около 20 минути,
което трябва да се има предвид
винаги при работа с малки циклови
времена.
Ускорителните глави се предлагат в два главни обхвата: стандартни (до 20 000 об/min) и високоскоростни (до 40 000 об/min).
Някои производители имат специ-
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Фиг. 2.

ално изпълнение на ускорителната
глава като ъглова, при което оста
на шпиндела е завъртяна на 90 градуса. Максималните обороти в този
случай са по-малки, отколкото при
стандартния вариант.
Ускорителни вретенни глави със
собствено задвижване от въздушна турбина - при задвижването със
собствен двигател се елиминира
вредното въздействие, оказвано
върху шпиндела на ускорителната
глава от страна на машинния шпиндел вследствие на неговата неточна ротация и вибрации.
Задвижването с въздушна турбина дава възможност да се получат
значително по-високи скорости, отколкото при главите с механична
предавка - максималната честота на
въртене достига до 120 000 min-1.
Честотите над 100 000 min-1 позволяват работа със свредла с диаметър около 0,4 mm и фрези с диаметър около 0,6 mm.
Диаметърът и теглото на главата, задвижвана с турбина, са по-малки от тези при ускорителните глави с планетен механизъм. По-ниско е
и нивото на генерирания шум.
Въздухът под налягане, подаван в
турбината, се използва едновременно и за охлаждане на самата ускорителна глава. Това отстранява необходимостта от специална система
за охлаждане и минимизира топлинните деформации (примерно до 2
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микрона). По този начин ускорителната глава може да работи
продължително време без прекъсване. Заедно с високата прецизност на
системата за затягане на инструмента, това кореспондира добре с
изискванията на микроинструментите.
Вградената в ускорителната глава турбина (фиг. 2) се задвижва от
въздух под налягане, подаван чрез
цеховата магистрала или от автономен компресор; валът на турбината е шпиндел на ускорителната глава. В зависимост от изпълнението
на главата, въздухът към турбината
може да се подава по три различни
варианта. При вариант 1 е налице
странично подаване, което е по-икономично за реализиране, но изисква
загуба на време за ръчно свързване
на въздухопроводния шланг към щуцера на главата. Подаването по вариант 2 е възможно само тогава,
когато машината притежава функция за подаване на въздух през шпиндела със съответните технически
характеристики (налягане, дебит).
Удобството на вариант 2 се състои
в това, че ускорителната глава
може да бъде сменяна автоматично
чрез системата за АСИ и по-нататъшна намеса на оператор не е нужна.
Вариант 3 също така способства за
автоматичната смяна на ускорителната шпинделна глава. Въздухът под
налягане се подава през нипел, чиято
ос е успоредна на оста на шпиндела.
При автоматичното й въвеждане в
машинния шпиндел нипелът влиза в
присъединителния блок, който
свързва главата с магистралата за
въздух под налягане. Присъединителният блок е монтиран неподвижно
към шпинделната кутия и се движи
по ос Z заедно с главата.
Особеност на главите с въздушно задвижване е падащата характеристика на въртящия момент в зависимост от честотата на въртене на шпиндела (при постоянно налягане). Това означава, че при работа в
близост до горната граница на честотата на въртене трябва да се
извършват най-фините обработки
при най-леки режими, изискващи минимални стойности на въртящия

Фиг. 3.

момент. При избора на типоразмер
на ускорителната глава следва да се
има предвид, че колкото по-малък е
габаритният й диаметър, толкова
турбината е по-високоскоростна, а
въртящият момент - по-малък.
Ускорителни вретенни глави със
собствено задвижване от електродвигател - вграденият в ускорителната шпинделна глава електродвигател позволява да се получат благоприятни технически характеристики, които не могат да се постигнат
при другите глави - високата честота на въртене се съчетава със сравнително висок въртящ момент (фиг.
3). По този начин обхватът на технологичното използване на ускорителната глава се разширява - тя
може да работи и при по-тежки режими на рязане. Мощността на
шпиндела достига до 5 kW, в отделни случаи до 15 kW, честотата на
въртене до 80 000 min-1.
Високоскоростният електродвигател и лагерните опори се нуждаят от охлаждане по време на работа, което усложнява конструкцията. Комуникациите, свързани с охлаждането и електрозахранването,
пораждат и един друг недостатък неудобството за АСИ. Поради това
ускорителните глави с електродвигател подлежат предимно на ръчна
смяна.
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инструменти, материали

Промишлени
химикали
Р

азлични по химичен състав и функция химикали намират широко приложение във всички сектори на съвременната индустрия. Те могат да се
използват както като спомагателни средства в различни производствени и обработващи операции,
така и като изходни продукти за
производството на други химически
субстанции.

Видове промишлени
химикали
В зависимост от състава използваните видове химикали в промишлеността и техните компоненти
могат да бъдат химични елементи,
прости органични и неорганични съединения, сложни продукти от химични реакции и др. За редица приложения се използват соли, окиси, основи,
киселини и алкохоли в чист вид или
като съставен компонент на посложни продукти. Голяма част от
индустриалните химикали са базирани на т. нар. повърхностно активни
вещества – разнородна категория
химични съединения, които имат
миещи, разпенващи, мокрещи, диспергиращи и емулгиращи свойства и
намират широко приложение в производството на миещи препарати,
бои, лепила, мастила, смазки, избелващи вещества, селскостопански
химикали, дезинфектанти, пожарогасители и др.
Според широко разпространената
класификация индустриалните химикали се подразделят на: технически
– предназначени предимно за промишлена употреба; чисти – за общолабораторна и промишлена работа;
фармакопейни – за приложение в хранителната и фармацевтичната промишленост; особено чисти – хими-
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кали с максимална степен на чистота, използвани главно в производството на други химически продукти и др. Дали един химикал попада в
категорията "промишлен" се определя главно от неговата функция и
начин на употреба.

Функции и приложения
В зависимост от функцията промишлените химикали могат да
бъдат: индустриални покрития – бои,
лакове, грундове и други субстанции,
използвани за механична и химическа
защита на третираните повърхности; разтворители и разредители –
предимно органични течни химикали,
които могат да се използват както
за технически цели, така и като чисти продукти; детергенти - индустриални почистващи препарати,
обезмаслители, дезинфектанти и др.
Сред промишлените химикали намират място и различните смазочни и
охлаждащи флуиди; топло- и студоносители; субстанции за обработка
на питейни и отпадъчни води; хими-

кали, използвани при термичната
обработка на метали; адхезиви и
антистатици; лепила, силикони и
други свързващи материали, използвани главно в строителството.
Промишлени химикали се прилагат
във всички индустриални сектори и
сегменти, включително в производството на метали и металообработката, хранително-вкусовата и
фармацевтичната промишленост,
бутилиращата индустрия, вино- и
пивопроизводството, индустриалната водообработка, пречиствателните станции за питейни и отпадъчни
води, лабораторната дейност (за
хроматография, спектрография, анализ и др.), строителната индустрия
и много други сфери.

Индустриални
почистващи препарати,
обезмаслители,
дезинфектанти
В зависимост от функциите си
индустриалните почистващи препарати могат да бъдат с най-различен
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инструменти, материали
химичен състав, като често използвани са както течни, така и прахообразни разтворими и твърди детергенти. В редица индустрии,
като хранително-вкусовата, фармацевтичната, козметичната и др., са
налице стриктни регулации и високи изисквания по отношение на хигиената на производство. На стриктен контрол в промишлеността
подлежат и всички операции, при
които има риск от разпространението на микроби, насекоми, гризачи и
др. За да покрият тези изисквания,
предприятията разработват специални санитарни програми, които
включват хигиенизация на изходните суровини, повърхностите в досег с продукта, оборудването, помещенията, транспортните средства. Дейностите в рамките на
тези програми обикновено се извършват посредством специални
химикали – детергенти, дезинфектанти и други. Когато продуктите
влизат в директен досег с човешкото тяло (чрез консумация, прилагане върху кожата, използване с ръце
и др.), основно изискване към химикалите, с които се извършва почистване и дезинфекция, е те да бъдат
безвредни.
В индустрията обикновено се използват миещи и дезинфектиращи
препарати за контейнерите, в които се държи продукцията, както и
за транспортната система в производството, която често включва
тръбни инсталации. Силно пенливи
и по-агресивни химикали се използват за почистване и дезинфекция на
труднодостъпни зони в производствените системи. Киселинни и алкални детергенти с различни разпенващи свойства се прилагат за специфични почистващи дейности. За
контактните повърхности в хранителната индустрия обикновено са
задължителни бактерицидните почистващи препарати, за да се гарантира абсолютната безопасност на
произвежданите хранителни продукти. Образуваният по стените на
оборудването котлен камък се премахва със специални химикали за разтваряне на минерални натрупвания.
В производствата, в които се преработват масла, мазнини и други
сходни суровини, се налага прилагането на специални индустриални
обезмаслители на алкална основа.
Такива химикали се използват и за
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обезмасляване на готови детайли
след металообработка, в която се
прилагат различни лубриканти и
смазки на базата на мазнини. Освен
оборудването, на високи хигиенни
изисквания подлежи и персоналът,
като на пазара се предлага широка
гама от продукти за почистване и
дезинфекция на ръце например.

може или да запази агрегатното си
състояние, или да премине фазов
преход по време на процеса на охлаждане. Когато охлаждащият флуид се използва за постигане на пониски температури в системата,
обикновено се нарича хладилен
агент.

Смазочни флуиди
Охлаждащи течности
Охлаждащите течности са флуиди, които циркулират в дадена система или се прилагат върху дадена
повърхност, за да предотвратят
прегряването, като извличат произведената топлина и я транспортират извън системата. За да извършват тази функция, използваните в индустрията охладители имат
специфичен химичен състав, който
осигурява висок топлинен капацитет, нисък вискозитет и необходимата инертност. Препоръчително
е тези химикали да не са токсични
и агресивни към оборудването. Някои приложения изискват охлаждащите флуиди да притежават и електроизолационни свойства.
Терминът „охладител“ се използва главно в ОВК и автомобилната
индустрия. В преработващата промишленост често се среща названието „топлопреносен флуид“ за
течностите, използвани във високои нискотемпературни операции. Охлаждащи течности се използват
интензивно в металообработката
и металорязането. Охладителят
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Смазочните флуиди, наричани
още лубриканти или смазки, са промишлени химикали, използвани за изпълняването на някои ключови функции в индустриалните операции.
Сред тях са осигуряване на безпроблемно движение на съседни подвижни части в машините, значително
намаляване на триенето в контактните зони, трансфер на топлина,
извеждане на замърсители или отпадни продукти от обработката
(например стружки) извън системата, както и предотвратяване на
корозия и ерозия. Сред функциите на
индустриалните смазки са още
предпазване на компонентите от
износване, както и предотвратяване на риска от възникване на пожар.
В зависимост от химичния си
състав лубрикантите се отличават
и с различни смазочни свойства.
Обикновено смазочните материали
включват в състава си масла и други добавки, които им придават желаните свойства. Традиционни приложни сфери на индустриални смазочни течности са автомобилната
промишленост, машиностроенето,

89

инструменти, материали

металообработката и др. Смазващи флуиди се използват в различни
компоненти на индустриалното
оборудване: двигатели, помпи, лагери, транспортни системи и др.

Химикали за третиране
на води
В индустриалната водообработка, пречиствателните станции за
питейни и отпадъчни води се използват широка гама от химикали за
третиране на водата. Сред тях са
различни химически реактиви – коагуланти, флокуланти, дисперганти,
химикали за деконтаминация, неутрализация, обезсоляване, пречистване и др. С химическото третиране
се цели постигане на необходимото
качество и химичен състав на водата в зависимост от нейното приложение – за питейни, битови, технологични цели и др. Прилагат се и
специални актикорозионни добавки,
чиято цел е защита на повърхностите в досега с водата.
Във водообработката широко се
използват дезинфектанти, които
убиват наличните нежелани микроорганизми. Сред традиционните
средства за дезинфекция на вода са
хлор, хлор диоксид, озон, натриев
хипохлорит и др. Озонът се използва
най-често във фармацевтичната
индустрия, в бутилирането на питейна вода, третирането на технологични води, както и в приготвянето на ултрачиста вода за дезинфекция под налягане на различни
повърхности. Хлорният диоксид се
използва предимно за питейна водо-

90

подготовка и дезинфекция на тръбопроводи.
Във водния сектор масово се използват и т. нар. алгициди, предназначени за борба с алгите (вид едноклетъчни водорасли, които се развиват във водните басейни). Примери
за такива химикали са различни амониеви съединения, меден сулфат,
железни соли, колофонови аминови
соли, бензалкониев хлорид.
Друг тип разпространени химикали за водообработка са противопенните или пеногасителни смеси. Обикновено те съдържат масла, комбинирани с малки количества от силициев диоксид. Пеногасителните химикали са налични под формата на прахове и емулсии.
В индустриалната водообработка
се прилагат и коагуланти, посредством които фините частици замърсители във водата се слепват и се
образуват агрегати, които лесно се
утаяват. Най-голямо приложение в
практиката като коагуланти са получили солите на алуминия, желязото,
мангана и калция. Процесът е силно
зависим от дозите добавен коагулант, pH-баланса на водата и концентрацията на колоиди.

Химикали за обработка
на метали
В обработката на метали и метални детайли се използват различни химически съединения (соли, спойки, абразиви и др.). Обикновено те са
в основата на специални процеси и
методи за обработка. Широко такива субстанции се използват за тер-

мообработка на метали, свързване
на отделни метални компоненти,
например чрез запояване. Алуминиевите спойки осигуряват отлична
флуидност (течливост), здравина на
връзката, лесно почистване и малко
количество шлака. За отгряване на
инструментални стомани се нанасят временни химически покрития,
базирани на въглеродни химични съединения.
Повърхностната обработка на
металите обикновено включва употребата на химикали за почистване,
обезмасляване, пасивиране, нанасяне
на защитно покритие чрез хроматиране, галванизиране, поцинковане,
безтоково никелиране, полагане на
фосфатни покрития и др. В металообработката се използват още фамилия солни съединения, предназначени за почистване и отстраняване на
котлен камък и други минерални наслоявания по метала.
Специлизирани втърдяващи/закаляващи соли, например калиев нитрат, се прилагат при обработката
на инструментални стомани за високоскорстни приложения като молибден, волфрам и кобалт. Закаляването се извършва посредством потапяне на инструмента в солна баня.

Химикали за
строителната
индустрия
Гамата химикали, използвани в
строителството, постоянно се разширява с най-новите технологични
разработки в областта на строителните материали. Почти всеки
съвременен производител на такъв
тип решения предлага стотици видове продукти с различни функции и
приложения. Продуктовите групи
химикали, използвани в строителството включват: импрегниращи
течности и спрейове; адхезиви, лепила и фугиращи смеси; продукти за
ремонт и обновяване на сгради и
конструкции, включително пени; добавки за бетон и строителни разтвори; покрития и покривни защитни системи и много други. Сред продуктите за корозионна защита намират място различни лакобояджийски защитни системи за стоманени
конструкции, базирани на химически
инхибитори. Добавките за бетон
включват пластификатори, ускорители на свързването и втвърдяването и др.
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Препарати за
байцване и пасивиране
на повърхности от
неръждаема стомана
За да бъдат повърхностите от неръждаема стомана наистина "неръждаеми", те се нуждаят от правилно и
целенасочено химично обработване с
подходящи продукти. След като дадено изделие е произведено, неговата повърхност е изключително чувствителна на външни влияния. Проблеми
с ръжда, оксидация и петна се появяват основно на местата на заваряване, огъване или рязане. Продуктите
за химично байцване на неръждаема
стомана представляват смеси от
различни киселини, които след нанасяне отнемат около 1-3 µm от повърхността. По този начин се отстраняват всички замърсявания, повърхностите остават металически чисти и уеднаквени.
В продуктовата програма на
PELOX са предвидени три прости и
лесни стъпки за постигане на металически чиста и устойчива на влияния
повърхност - почистване, байцване и
пасивиране.

Стъпка 1 - Почистване
Pelox FR-D - SurfaceCleaner
Препаратът отстранява замърсявания, масла и мазни остатъци, както и петна от ръжда. Видимо изсветляване на почистената повърхност.
Нанася се с помпа или пулверизатор на
цялата повърхност, с налягане на
струята не по-силно от 4 бара. След
кратко време на взаимодействие, продуктът се отмива с водна струя под
налягане - 150 бара, студена вода.

Стъпка 2 - Байцване
Pelox SP-K 3000
PicklingSpray
Байц-спреят е предназначен за разнасяне върху големи площи чрез пръскане. Отстранява петна, корозия, оцветявания, шупли, замърсявания от
масла и др. Благодарение на подобрената формула реактивната "мокра"
фаза е удължена значително (времето
през което байцът действа без да засъхва по повърхността). По този начин се постига по-голяма ефективност и третираните повърхности
придобиват равномерен светлосив
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металически вид. В байц-препаратът
се съдържа цветен индикатор, който
избледнява в процеса на реакция. Индикаторът служи за визуален контрол по време на пръскането и предотвратява концентрацията на отровните летливи газове. Нанасянето
става със струя с ниско налягане - 4
бара, а изплакването - с високо налягане - 150 бара.

Pelox TS-K 2000 PicklingPaste
Байцващата паста се нанася на заваръчните шевове, като по този начин се гарантира тяхната прецизна
обработка и оптимално визуално подобрение. Задължително се работи с
дървена или пластмасова четка, никога с метални предмети.

Стъпка 3 - Пасивиране
Pelox PassivationSolution RP
Неръждаемата стомана дължи своята устойчивост срещу корозия на
микроскопично тънък предпазен оксиден слой - т.нар. пасивиращ слой. Основно изискване за образуването на
този хомогенен слой е металически
чистата повърхност, която се създава в процеса на байцването.
Използването на продукт за пасивация допринася за бързото, трайно
и плътно изграждане на този защитен слой.
При работата с продукти за байцване и пасивиране е много важно да се
работи на сухо и при температури от
15 до 25 °C. Пряката слънчева светлина, както и влагата, влияят негативно на крайния резултат. От огромно
значение е носенето на киселино-устойчиво работно облекло, предпазни
ръкавици, очила и маска.
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Приложение на кориолисови
масови разходомери
К

ориолисовите разходомери имат многообразни приложения и могат да се използват за измерване на параметрите на потоци в течно и газообразно състояние.
Стабилната кориолисова технология и лекотата на използване са сред предимствата на съвременното поколение разходомери, благодарение на които отпадат инсталационните ограничения на предходните поколения
разходомери. Освен че измерват директно масовия разход, те са изключително точни прибори. Повечето модели работят с максимална грешка 0,2%, но се предлагат и уреди с грешка 0,1% и дори с 0,05%. Този вид разходомери не изискват необходими прави участъци преди
и след уреда. Измерването в определени граници не се
влияе от проводимостта, вискозитета, плътността,
температурата, налягането и профила на потока. Чрез
кориолисовите разходомери е възможно да се измерва
сравнително лесно и плътността на флуида. Тъй като
измервателните тръби са подложени на резонансни вибрации при промяна на плътността на флуида, микропроцесорът в уреда настройва честотата така, че отново
да е налице резонанс. От пряката връзка честотаплътност уредът би могъл да генерира сигнал, съответстващ на плътността.
Кориолисовите разходомери са приложими за измерване на еднофазни и двуфазни течности и газове, суспен-

зии и течно-газови смеси. Използват се за определяне
разхода на флуиди с променлива плътност и многофазни
работни среди.

Индустрия
Кориолисовите масови разходомери са подходящи за
дозиране на масла, разтворители и химикали в химическа
и нефтохимическа промишленост. Сред възможните приложения са измерване на натриев хидрооксид, изопропанол, сярна киселина, азотна киселина, бензин, керосин, полимери и други. Съвременните модели масови разходомери измерват онлайн масовия и обемен разход, плътност,
концентрация и температурата на различните флуиди.
Широко приложение намират и в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост за измерване на
редица флуиди - алкохол, масла, мазнини, пюрета, пасти,
концентрати, киселини, млечни продукти, бирена мая,
майонеза, бира, спиртни напитки, захар, шоколад, сокове
и др. Директното изчисление на захарното съдържание
осигурява предимства при процесите на производство
на плодови сокове или за регулиране съдържанието на
мазнини в млякото.
В хартиената промишленост масовите разходомери
се използват за измерване на калциев карбонат, синтетични сгъстители, натриев хидрооксид, талк, каолин,
биоциди, нишесте, черна и бяла луга.

Енергетика
Кориолисовата технология се използва широко за различни приложения, включващи производство, преработка, съхранение и дистрибуция на природен газ. Благодарение на нея измерването може да се извършва във всяка
точка от преносната система, което дава предимство
на разходомерите, базирани на тази технология, пред
останалите уреди за измерване на флуиди. Липсата на
подвижни части, минималните усилия за поддръжка и
директното измерване на масов разход са сред другите
предимства на кориолисовите разходомери.
При този вид разходомери за количеството на преминалия за единица време през определено сечение на тръбопровода газ се съди по масата му. Кориолисовата сила се
използва за определяне на разхода на определена среда,
която протича през вибрираща измервателна тръба. Под
действието на тази сила тръбата се деформира в допълнение към вибрирането й. Между степента на деформация и масата на протичащия газ съществува правопропорционална зависимост. Измерването с помощта на
тази технология не се влияе от промяна на параметри
като налягане, температура, влажност или плътност,
което я прави подходяща за различни приложения.
Друго типично приложение на кориолисовите масови
разходомери в енергетиката е дозирането с висока
точност на подаваното гориво към горелките в електроцентралите, където чрез пряко измерване на масовия
разход на горивото се постига увеличаване на ефективността. Измерваните флуиди могат да бъдат суров
петрол, дизел, биодизел, етанол, железен оксид и др.

Пречиствателни станции
Един от проблемите при измерванията, свързани с
отпадните води и с технологиите за тяхното третира-
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не, е високият вискозитет на флуидните потоци. Като пример могат да
се посочат потоците от полимерни
смеси в станциите за обработка на
отпадъчни води. Скъпи полимери се
вкарват като примеси във водата и
се използват, за да коагулират разтворените твърди частици и да се
получат т. нар. флокули (по-големи
твърди коагулати). Технологията с добавянето на полимери ускорява утаяването на твърдите остатъци. Ползват се най-общо два вида полимери
за целта. Сухите твърди полимери се
смесват на станцията според нуждите, докато концентрираните емулсии в течна форма се разреждат с
вода до получаването на желаната
смес. Динамичният вискозитет на
тези полимерни емулсии може да достигне до 40,000 сентипоаза (cPs).
При някои станции се използват
дозиращи помпи, които осигуряват
подаването на точното количество
полимер към смесителя и последващото вкарване на съответната
доза в технологичния цикъл. Но във
все повече станции се употребяват
кориолисови масови разходомери за
измерване на количеството на полимера. Те дават възможност на потребителите да измерват много
точно необходимите за флокулация
количества полимер. Част от осно-
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ванията за това са, че когато в
цикъла за третиране се подаде точната доза полимер, времето за утаяване на твърдите остатъци се оптимизира и производителността
на станцията се подобрява. С други
думи, съоръженията могат да работят с оптимални потоци, което
означава, че всички технологични
операции се извършват при максимална ефективност и без загуби на
енергия, химически вещества и време.
Използването на кориолисов масов разходомер позволява дозирането на полимери в реално време и с
висока точност, дори и при малки количества на подавания поток. Проблемът при това измерване се
състои в две неща – вискозитетът
на полимерите и дебитът, с който
се подава дозата. Тези дебити при
дозирането играят важна роля при
избора на кориолисов масов разходомер, тъй като обичайно те са много
ниски. При нисък дебит обикновено
трябва да се използват измервателни уреди с малък диаметър, което
води и до другия проблем – пониженото налягане.
Колкото вискозитетът е по-висок,
толкова по-голямо е понижението на
налягането и толкова повече енергия
отива за изпомпване. Повечето кори-

олисови масови разходомери са с огъната тръба. При тази конструкция по
принцип се получава загуба на налягане поради огъването. При различните
производители това понижение на
налягането е различно според радиуса на огъване – при едни този радиус
е по-голям, при други по-малък. Колкото по-малък е радиусът на огъване на
тръбата, толкова повече спада налягането. Някои кориолисови масови
разходомери са с двойка огънати
тръби, при други огънатата тръба е
само една. При уредите с двойка огънати тръби загубата на налягане е
дори по-голяма, тъй като обикновено
техният диаметър е наполовина или
по-малко от диаметъра на технологичната тръба, към която са монтирани. Високият вискозитет в съчетание с тръби с малък диаметър води
до голямо понижение на налягането.
Това може да се преодолее с помпи,
проектирани за по-нисък поток и повисоко налягане.
Кориолисови разходомери с еднаединствена права тръба осигуряват
качествено измерване с по-малка загуба на налягане, висока точност и
безотказност на работа при технологиите, използващи флуидни потоци с висок вискозитет и нисък дебит,
и прилагани за третирането на отпадни води.
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Ãúâêàâè ñâåòîäèîäíè ëåíòè,
äèìåðè è RGB êîíòðîëåðè
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäëàãà
ãúâêàâè ñâåòîäèîäíè ëåíòè, äèìåðè è RGB êîíòðîëåðè, ïðîèçâîäñòâî íà Edison Opto, ñ âèñîêî êà÷åñòâî è àòðàêòèâíè öåíè.
Ïðåäèìñòâàòà íà ëåíòèòå íà
Edison Opto ñà â ïî-âèñîêîòî êà÷åñòâî íà äèîäèòå, ïî-âèñîêàòà îñâåòåíîñò è ïî-äúëãèÿò èì æèâîò.
Ñâåòîäèîäíèòå ëåíòè èìàò øèðîêî ïðèëîæåíèå â äåêîðàòèâíîòî îñâåòëåíèå (3528 è RGB5050), îñíîâíî è îôèñ îñâåòëåíèå (5630) êàêòî
è â îñâåòëåíèå, çà êîåòî ñå èçèñêâà
âëàãîçàùèòåíîñò èëè âîäîíåïðîìîêàåìîñò (3528 IP67), êàòî íàïðèìåð
îñâåòëåíèå â áàíÿòà èëè ãðàäèíñêî îñâåòëåíèå. Äèìåðúò îñâåí çà
óâåëè÷àâàíå è íàìàëÿâàíå íà èíòåíçèòåòà íà ñâåòëèíàòà èìà è
íÿêîëêî âãðàäåíè ïðîãðàìè ñ ðàçëè÷íè âèäîâå ñâåòëèííè åôåêòè,
îò êîèòî ìîæåòå äà èçáèðàòå. RGB êîíòðîëåðúò ïîçâîëÿâà ñ
èíäèâèäóàëíà íàñòðîéêà íà ñúùåñòâóâàùèòå öâåòîâå äà ïîëó÷èòå è äðóãè, êîèòî íå ñà âêëþ÷åíè â ñòàíäàðòíàòà ëåíòà.
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