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накратко
П и М Груп разширява проектното си портфолио
От началото на тази година П и М Груп доставя оборудването по проекта
за заустване на отпадъчните води на Златни пясъци, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. През последните години фирмата е участвала в изпълнението на редица проекти за изграждането на канални помпени станции, пречиствателни станции за питейни, технологични и противопожарни нужди, като част от интегрираната система за водоснабдяване и
водопречистване на Пловдив, Бургас, Кърджали, Габрово, Пазарджик, Златоград,
Мадан, Рудозем, кв. Бенковски и Нови Искър в София.
„Една от основните ни дейности е поддръжката, гаранционното и следгаранционно обслужване на модерните съоръжения в най-голямата на Балканите
пречиствателна станция за отпадни води край Кубратово, където на площ от
600 дка се гарантира третично пречистване на 480 хил. куб. м отпадни,
битови и дъждовни води от столицата на ден и заустването им в р. Искър в
съответствие със строгите екологични норми на Европейското законодателство“, информират от фирмата. Част от проектното портфолио на П и М
Груп са и инсталации за новоизградените депа за отпадъци в Монтана, Сандански, Смолян, Ботевград, завода за биологични отпадъци Хан Богров и др.

Телеконтролерите на WAGO вече поддържат и индустриалния
протокол DNP3
Телеконтролерите на WAGO поддържат освен IEC-протоколите за телеуправление също и индустриалния протокол DNP3, който се използва за пренос на
данни между разпределени системи за управление и децентрализирани подстанции, съобщиха от компанията. С комуникацията чрез DNP3, контролерите за
дистанционно управление на WAGO сега са подходящи за приложения за телеуправление в цял свят, например за наблюдение на разпределителни системи или
в големи производствени обекти. Поддържаните до момента протоколи за
телеуправление IEC 60870-5-101, -103 и -104 намират приложение най-вече в
Германия, също както и IEC 61850 и IEC 61400-25 в подстанции и приложения за
вятърни турбини. „Фактът, че нашите контролери за дистанционно управление освен чрез IEC сега комуникират и чрез DNP3, е от голямо значение не само
за нас, но също и за нашите клиенти-износители. Производителите например на
вятърни турбини и трансформатори сега имат решение за дистанционно управление, подходящи за употреба без географски ограничения,“ коментира Мартин Паулик, отговорен мениджър „Автоматизация“ във WAGO.

Хийт-ОН стана официален представител на Madas за България
От месец април т. г. специализираната в сферата на газовата арматура
Хийт-ОН вече е официален представител на италианска компания Madas у нас,
съобщиха от българското дружество. „Madas е основана през 1974 г. като
семеен бизнес. В момента компанията изнася продукция в почти всички газифицирани страни по света. Продуктовата гама включва резбова и фланцова
газова арматура от типа нормално отворени, нормално затворени, автоматични и двойни автоматични електровентили; стабилизатори и регулатори;
филтри; предпазно изпускателни и блокиращи клапани. Надяваме се българските потребители да оценят високото качество на продуктите и марката да
стане толкова популярна у нас, колкото е по света“, коментираха от Хийт-ОН.
„Отскоро работим директно с още две италиански компании: Pegoraro Gas
Technoligues - производител на индустриални филтри, топлообменници, подгреватели и изпарители за компресиран метан (CNG) и пропан-бутан (LPG), и
ID Insert Deal - производител на оборудване за средно и високо налягане, работещо с различни флуиди (компресиран метан, въздух, хелий, аргон, азот, кислород и други некорозивни газове). Продуктите на всички посочени компании се
предлагат в нашия онлайн магазин. В качеството си на директен вносител
може да предложим гъвкави условия и конкурентни цени на партньорите си в
България“, допълниха от Хийт-ОН.

ОБО Беттерманн откри представителство в Пловдив
ОБО Беттерманн откри представителство в гр. Пловдив, съобщиха от компанията. "На ул. Васил Априлов № 163 ще откриете познатия богат асортимент от продуктите на марката с традиционното високо качество, познато
на нашите партньори. Представени са всички продуктови групи - "KTS – Кабелоносещи системи", "TBS - Системи за мълниезащита и защита от импулсни
пренапрежения", "VBS - Свързващи и укрепващи системи", "BSS - противопожарни
системи, "LFS - Кабеловодещи системи", "UFS - Подови и подподови системи",
"EGS - Системи ключове и контакти за вграждане", заявиха от ОБО Беттерманн.
"В офиса в гр. Пловдив клиентите също могат да получат компетентно съдействие и професионални решения от първа ръка – от професионалисти за професионалисти. Екипът ни ще съдейства във всяка стъпка и ще предложи разнообразни варианти според условията на монтаж или специфичните изисквания. Както
в централния офис в София, този във Варна, така и в поредния – в Пловдив, има
възможност за поръчки и големи количества, като доставките са бързи и своевременни. С гъвкавата логистична организация и професионалното съдействие
на компетентния екип офисът на ОБО Беттерманн в Пловдив е логично продължение и твърдо доказателство на стремежа на фирмата да бъде максимално близо
до своите клиенти и партньори и да им осигурява пълно съдействие на всеки
един етап от тяхната дейност“, допълниха от компанията.
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Microchip отново на върха на класацията по приходи от 8-битови
микроконтролери
Microchip се върна на първото място по приходи сред производителите на 8битови микроконтролери в света, показва най-новата класация на Gartner за
2014 г. Американският производител обяви, че това потвърждава постоянната
поддръжка и иновационни усилия на компанията по отношение на цялото портфолио от 8-битови PIC микроконтролери. "8-битовите PIC микроконтролери
позволяват на разработчиците да осъществят лесно прехода към по-производителни модели - от най-малките с 6 извода до тези със 100 - с малки или без
никакви изменения в програмния код. Портфолиото от PIC микроконтролери
обхваща продуктови фамилии с различни нива на интелигентна интеграция,
включващи широк спектър от независима от ядрото периферия, която почти
или въобще не изисква намесата на процесора и го оставя свободен за изпълнението на други задачи. Включени са още и: интелигентни аналогови периферни
устройства като операционни усилватели, компаратори, АЦП, ЦАП и модули за
измерване на времето на заряд (CTMU); периферни блокове за управление на LCD
дисплеи и mTouch капацитивни сензори; комуникационни канали за Етернет, I2C,
SPI, USB, CAN и LIN. Допълнителният модул MPLAB Code Configurator за създаване
на код, предназначен за развойната среда на Microchip, улеснява използването на
цялата периферия, като генерира качествен и функционален С код, който може
бързо да се интегрира в проектите", заявиха от компанията.

Silicon Labs представи Wireless M-Bus решение за отчитане на
комунални услуги
Silicon Labs представи комплексно Wireless M-Bus решение, предназначено за
разработка на системи за безжично отчитане на комунални услуги - електрическа и топлинна енергия, газ и вода, съобщиха от фирма Футурел, представител
на Silabs у нас. Платформата на Silabs включва Wireless M-Bus софтуерен стек и
развойни китове, поддържа ARM микроконтролерите и безжичните чипове на
компанията, както и всички режими за интелигентни измервания в Европа, включително популярния 169 MHz N. „Софтуерният стек е компилиран с Wireless MBus спецификация (EN13757-4), Wireless M-Bus приложен слой (EN 13757-3), както
и приложен слой на Open System Metering (OMS) Group. Стекът поддържа широк
набор от режими на 868 MHz и 169 MHz, от физическия слой до приложния слой.
Поддържаните режими включват Т1, Т2, S1, S1-М, S2, С1, С2, N1 и N2 (AG), които
предлагат ултрабързо откриване на N режими, без да намаляват ефективността на радиочестотната комуникация. За разлика от конкурентни решения,
Wireless M-Bus платформата на Silabs използва хардуерно AES криптиране, което гарантира сигурността на безжичните измервания“, допълниха от Футурел.

Гюринг България предлага нов модел твърдосплавна фреза
Отскоро Гюринг България предлага на нашия пазар твърдосплавна фреза модел
RF100 DIVER, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. „Отличителна
черта на новата фреза е нейната универсалност. Тя е подходяща за високопроизводителна и високоскоростна механична обработка на всички видове
материали и разполага с възможности за пробиване, вкопаване, направа на
канали и контурно рязане. Сред останалите й предимства е възможността да
пробива на дълбочина до 2xD, както и нейното покритие от ново поколение
SIGNUM, което осигурява висока устойчивост и дълъг живот на инструмента“, заявиха от компанията.
„Допълнително преимущество на фрезата е оптимизираната геометрия,
която гарантира по-добро отвеждане на стружките. Инструментът позволява фрезоване на трудно обработваеми материали като твърди сплави с високо качество на повърхнините. Отличната стабилност при обработка и отчетливото намаляване на вибрациите при указаните режими на работа се
постигат посредством различни ъгли на спиралата (36°/38°). Новата твърдосплавна фреза RF 10 DIVER осигурява от 50% до 100% по-високи скорости на
рязане в стомана и до 50% по-дълъг живот на инструмента, което я прави
предпочитано решение за надеждна и производителна високоскоростна и високопрецизна механична обработка“, допълниха от Гюринг България.

ТУ-София организира обучение за металорежещи машини със CNC
Технически университет - София организира курсове по програмиране и настройване на металорежещи машини със CNC. Обучението обхваща програмиране в ISO код за системи Fanuc 6MB, 31i, HAAS, Fagor; диалогово-автоматично
(PC базирани симулатори) за системи Heidenhain iTNC 530, Sinumerik 840D и Fanuc
18i, 21i, 31i; макропрограмиране (параметрично програмиране); програмиране и
настройване на машини с насрещно вретено; програмиране с използването на
CAD/CAM система - PTC CREO (Pro/Engineer) за стругови, фрезова и нишковиелектроерозийни машини; разработване на постпроцесори за PTC CREO.
За обучението се използват стругова машина СП161 с ETA-17 System 20
(Fanuc 0), обработващи центри MC032 с Fanuc 6MB, RAIS M400 с Heidenhain
iTNC530, WAHLI с Fagor 8020M и нишкова-електроерозийна машина Mitsubishi
FA10VF и модерна екипировка за настройване и контрол, включително измервателни глави Heidenhain и Reinshaw. Обучението се провежда в блок 3 на Технически университет – София. За повече информация: проф. д-р инж. Петър
Хаджийски, тел. 0895 586 146, e-mail: phad@tu-sofia.bg и д-р инж. Цветан Калдъшев, тел. 0883 327 670, e-mail: kaldashev.cvetan@abv.bg.
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Бегели достави мощни LED прожектори в Дънди Прешъс Металс
Фирма Бегели чрез инженеринговата фирма ПМ Електрикал достави на
завода Дънди Прешъс Металс в град Челопеч мощни LED прожектори от серията MF 827 LED, които заменят старите металхалогенни прожектори 400 W.
„Прожекторите са с много красив италиански дизайн и имат 2,5 пъти пониска консумация на електроенергия“, поясниха от Бегели.

Atlas Copco представи нова гама винтови вакуумпомпи GHS+ с честотно
Atlas Copco представи нова гама винтови вакуумпомпи с честотно управление
управление (VSD)
GHS VSD+, които предлагат 50% по-ниско потребление на електроенергия в сравнение с традиционните ламелни помпи, както и повишена производителност за
широк спектър от приложения, съобщиха от компанията. „Новото поколение интелигентни вакуумпомпи GHS 350-900 VSD+ предлага множество ползи за клиентите в различни индустрии и представлява истински скок напред във вакуумната
технология. При разработването им е обърнато внимание на всеки един елемент,
за да се определи откъде може да бъде спечелена допълнителна енергийна ефективност. Така например специално проектираният нов вакуумен елемент предлага значително по-дълъг живот в сравнение с винтов компресор или ламелна помпа,
както и по-висока ефективност. Иновативният контрол на смукателния клапан
заедно с честотното управление позволява да се намали консумацията на електроенергия“, обясняват от Atlas Copco. Освен по-добра ефективност, новите честотни вакуумпомпи GHS VSD+ предлагат и много по-ниски нива на шум при
работа в сравнение с наличните на пазара продукти. Оползотворяването на
енергията намалява до минимум емисиите на горещ въздух на работното място. Технологията за задържане на масло позволява качеството на отработения
въздух да бъде оптимално, което подобрява комфорта на работното място и
елиминира възможността за маслени разливи по пода на помещенията. Серията
GHS VSD+ ще бъде разширена с модели с капацитет до 2000 м3/ч през лятото
на 2015 г. и до 4500 м3/ч в началото на 2016 г.

ВиК Хасково спечели състезанието по откриване на скрити течове
Журито на професионалното състезание по откриване на скрити течове
посредством апаратура, организирано от Българската асоциация по водите
(БАВ), отличи екипа на ВиК Хасково за най-прецизно и бързо локализиране на
теча в тазгодишното издание на надпреварата. Победителите бяха наградени с „Купата на БАВ“ от заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков.
„Участъкът е предварително обследван и определен от експертна комисия
като се обявява пред всеки един екип непосредствено преди участието му.
Крайното оценяване на работата зависи от местоположението на откритата първа авария, от броя на намерените проблемни точки и от времето за
обследване на терена“, обясниха правилата от БАВ.
Втори в надпреварата се класираха състезателите от ВиК Ямбол, а на
трето място се наредиха участниците от Софийска вода. В събитието, което се проведе в Банско, се включиха общо 15 отбора, сред които техническите екипи на ВиК дружества от цялата страна. „Екипите в надпреварата
се представиха изключително професионално. Затова е важно да отбележим,
че ВиК Враца и ВиК Велинград се класират на четвърто и пето място, също
с голям брой точки“, отбеляза председателят на БАВ инж. Иван Иванов.
Голямата награда за победителите - уред за локализиране на скрити течове, бе осигурена от Себа КМТ България, един от генералните спонсори на надпреварата. Ежегодното състезание на БАВ се проведе със специалното съдействие на ВиК Благоевград - победител в състезанието за 2014 г.
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GF Machining Solutions
Solutions проведе
дни на отворените врати
Н

а 16 и 17 април т. г. GF Machining
Solutions организира дни на отворените врати в Лозоне, Швейцария, съобщиха от българския офис на фирма
Галика, партньор на компанията у нас.
В рамките на двудневното събитие
Solution Days под мотото „Improve
your Productivity“ компанията представи най-новите си производствени
технологии и решения за обработка
и автоматизация.
По време на престоя си в швейцарския град клиентите и партньорите
на компанията имаха възможност да
посетят и завода за нишкови, обемни и пробивни електроерозийни (EDM)
машини на GF MS. „На събитието ни
присъстваха над 300 гости от цяла
Европа, които се убедиха, че дори в
трудни икономически условия компанията ни успява да запази конкурентната си позиция на пазара“, заявиха от
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GF Machining Solutions. Дните на отворените врати в Лозоне поставиха
акцент върху технологиите на GF за
повишаване на производителността.
„За посетителите бяха организирани специални практически демонстрации на различни производствени
системи и решения, които повишават ефективността на оборудването и операциите с до 50%“, допълниха от компанията.
На място в завода в Лозоне бяха
представени високопрецизните модели обемни електроерозийни машини GF AgieCharmilles FORM 2000 VHP,
FORM 3000 VHP и FORM 20/30, система за автоматизирана подмяна на
инструментите на SYSTEM 3R, както и иновации в решенията за лазерно текстуриране от GF Machining
Solutions.
Акцент в програмата беше нишковата ерозийна машина GF

AgieCharmilles CUT 2000 / 3000S, която се отличава с усъвършенствана
прецизност и до 60% по-висока скорост на работа. „В машината е интегрирана технология AWC за автоматизирана смяна на нишки с различни диаметри, която работи без намеса на оператора, намалява с 19%
необходимото време за тази операция и с 38% разходите за консумативи“, подчертаха от компанията по
време на презентацията.
По време на събитието бе направена демонстрация и на петосния
високоскоростен фрезови център с
линейни двигатели MIKRON HSM
400U LP. „Моделът позволява висока
гъвкавост при обработката и усъвършенствани възможности по отношение на обработваните материали,
сложността на изделието и качеството на крайния продукт“, допълниха от GF Machining Solutions.
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Предлагаме
Предлагаме шумоизмервателно
оборудване
оборудване в пълно съответствие
с новите изисквания
инж. Борис Михайлов, управител
на фирма Спектри, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Михайлов, какви
са новостите около Спектри?

Понастоящем разширяваме партньорството си с водещи световни
производители в нашата основна
област на дейност – шума и вибрациите. През 2014 г. сключихме договор със световния лидер в производството на сеизмографи Instantel,
Канада. Развиваме непрекъснато нашето развойно и производствено
направление. Новости има в лансираното от нас преди 2 години облачно
решение Webnoise – портална услуга
за непрекъснат мониторинг на параметри на околната среда.
Какви са най-новите изисквания към уредите за измерване
на шум?

В отговор на въведения у нас стандарт за шум в работна среда БДС ISO
1999:2014 и реферирания от него БДС
EN ISO 9612:2009 се завишават изискванията по отношение на измерването на шум в работна среда. Необходимо е използване на оборудване за
измерване и калибриране клас 1 на
точност, както и на октавен анализ.
Въвежда се и интензивното реално
използване на шумови дозиметри. Шумоизмервателното оборудване, производство на Bruel & Kjaer, което
Спектри предлага на пазара, е от найвисок клас и в пълна степен покрива
изискванията на новия стандарт.
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Кои са най-актуалните продукти в каталога на Спектри в
съответствие с новите изисквания?

Сред най-търсените ни продукти
в момента са решенията от гамата
на Bruel & Kjaer: акустични анализатори тип 2250, тип 2250 light, шумомер тип 2240, шумов дозиметър тип
4448, вибромер тип 4447, мултианализатор Pulse. Актуални продукти,
собствено производство на Спектри,
са цялата гама WEBNOISE.eu системи за облачен мониторинг на параметри на околната среда (шум, вибрации, сеизмика, метеорологични данни, киселинност, прах и др.). Обновени са и продуктите от гамата на PCH
Engineering: мониторингови вибрационни системи, базирани на платформи PCH1420, PCH1270, както и респективните датчици за мониторинг
на абсолютни и относителни вибрации. Все така популярни на нашия
пазар са и сеизмографите от гамата
Minimate-Plus/Pro на партньора ни
Istantel.
Кои са най-търсените услуги в
портфолиото на Спектри във
връзка с новите стандарти?

Сред най-търсените ни услуги са:
контрол и измерване на шумови и
вибрационни параметри в околна,
работна, битова, промишлена среда
(чрез ОКС "Спектри - Измервания");

експертизи и проекти в областта на
шума и вибрациите; обучения и подготвителни курсове за специалисти
в областта на шума и вибрациите. В
практиката си вече прилагаме найновите стандарти за шум в работна среда.
Какво ви предстои до края на
тази година?

Планираме да изненадаме пазара
и нашите партньори с интересни
новости – разработки, продукти, услуги, нови инициативи и направления
на развитие, както и участия на различни конференции и симпозиуми.
Планираме презентации в "Дни на
безразрушителния контрол", "Метрология и метрологично осигуряване", 44-та Асамблея на АСЕКОБ, Четвърта национална конференция с
международно участие и младежка
научна сесия "Екологично инженерство и опазване на околната среда",
националната конференция "Акустика 2015" и др.
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Предлагаме комплексни
решения за обекти с висок
пожарен риск
Николай Стойчев, управител на
Синхрон-С, пред сп. Инженеринг ревю
Повече от две десетилетия сте на пазара на технически системи за защита и сигурност. Как се
разви дейността на фирмата през годините?

Фирмата ни е с 23-годишна история – време, през
което успяхме да превърнем Синхрон-С в една успешна и
отговорна компания. Винаги, от самото начало до днес,
основната ни цел е да запазим имуществото и бизнеса
на нашите клиенти, като фокусираме дейността си към
превенция на възникването на пожари и минимизиране
на щетите от тях. Понастоящем сме лидери на пазара
както в сферата на пасивни и активни системи за пожарозащита, така и при уникални разработки за специфични индустриални приложения.
Как клиентите оценяват услугите и решенията,
които предлагате и за какви типове обекти са
предназначени? Кои са основните ви целеви клиенти и партньори?

Винаги се стремим да предлагаме най-доброто за нашите клиенти. Принцип в нашата дейност са надеждните технически решения, базирани на съвременна технология, качествено оборудване и професионално изпълнение. Клиентите ни, които са инвеститори и изпълнители на обекти от индустрията и бизнеса, оценяват това
и предимствата, които получават от нас като цялостни решения и експертност. От друга страна, дългосрочната работа с тях ни дава възможност да им предложим индивидуални решения към всеки проблем. Така
рискът от пожарни инциденти за нашите клиенти е изключително нисък. Синхрон-С е партньор с водещи производители на противопожарно оборудване като
Siemens. Това ни позволява да предложим решения, които покриват изискванията на европейските и американските инвеститори. Изградили сме перфектни отношения с международни застрахователни брокери, чрез които клиентите ни могат да получат значителна редукция на годишната застрахователна премия.
Имате внушително портфолио с референтни
проекти. Кои от тях бихте определили като
ключови и с какво се отличават?

Тъй като сме ангажирани в разрешаването на комплексни проблеми за пожарна безопасност в обекти с висок
пожарен риск, ключови за нас са проектите в промишлени
предприятия, логистични складове, обекти от енергетиката и телекомуникациите. В много от тях сме внедрили
нови технологии или нестандартни решения. Например в
химическия завод Оргахим разработихме и внедрихме уникално техническо решение за гасене с основен агент водна мъгла в комбинация с допълнителни агенти, намаляващи повърхностното напрежение на водата. Друг пример
е логистичният център Гебрюдер Вайс, където инстала-
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цията е със специални спринклерни глави тип ESFR, които
елиминират необходимостта от гасене в междустелажното пространство. Приключваме изграждането на гасителна инсталация по нова технология с изключително
малък разход на вода, предназначена специално за малки
складови площи от 1200 до 2400 кв. м. Бих споменал също
гасителните инсталации с инертен газ в завод Винербергер, Стомана индъстри, както и газовите инсталации в
дейта центрове на Мтел, Нетера, Телепоинт и много
други.
Кое е по-важно за успешната реализация на един
проект – качеството на внедряваното оборудване или качеството на услугите? Как намирате
баланса между техническа ефективност и цена
на проекта?

Отговорът не е еднозначен. Пожарната безопасност
е синергия от множество компоненти като концепция
за пожарна защита, оптимално проектно и икономически ефективно решение, качествено оборудване, перфектен монтаж и поддръжка, както и редовно обучение на
персонала на клиента. Всеки от тях е еднакво важен за
успешната реализация на един проект. Много важно в
дългосрочен план е също така поддържането на инсталациите на съвременно технологично ниво. В нашата
практика ние поддържаме непрекъснат контакт с клиентите и обновяваме системите им с най-новите решения в областта. В този смисъл ефективното решение за
пожарна защита е икономически изгодно във времето,
защото е цялостно и дългосрочно. Нашите клиенти разбират това и съм обнадежден, че все повече качеството на предлаганите решения ще надделява над агресивната ценова политика на някои фирми, които се стремят да налагат ниски цени, като пренебрегват европейски норми и качество на оборудване.
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Дуалното обучение
обучение е устойчива
инвестиция в бъдещето на
бизнеса
Максимилиан Ерхард, мениджър на клъстер
"Дуално професионално обучение" към ГБИТК,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Ерхард, бихте ли
се представили пред читателите на списание Инженеринг
ревю? Кой са акцентите в академичното и кариерното Ви
развитие досега?

В България съм от януари тази
година. Преди това работех в Берлин в Асоциацията на германските
индустриално-търговски камари, в
областта на дуалното обучение.
Кариерата си в структурата на
индустриално-търговските камари
започнах с едногодишен стаж в Германия и чужбина. Що се отнася до академичната ми подготовка – завършил съм политически науки и международни отношения в университета
в Мюнхен, а също така енергетика в
Лайпциг и в Москва.
Какви са основните цели,
структура и функции на
клъстер "Дуално професионално обучение" към ГБИТК? На
каква база бе взето решението за създаването му?

В Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) отдавна се говори за дуално обучение, а през
2014 г. бе взето решение за създаване на клъстера. Германските външнотърговски камари отдавна развиват успешно такива проекти и в
други държави като Испания, Италия,
Португалия, САЩ, Китай и др.
Много немски компании в България
споделят, че се нуждаят от по-квалифицирана работна ръка. Ето защо
основната цел на създаването на
клъстера беше да се опитаме да
разрешим този въпрос. Основната
функция на структурата е да свърже
бизнеса с образователните институции. Клъстерът е насочен към
младите хора в страната, които
искат да започнат кариерата си в
някоя компания веднага след завършване на училище. Опитваме се да им
създадем по-ясна представа за
възможностите за кариерно разви-
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тие. Това ще подпомогне не само
индустрията, бизнеса и професионалната реализацията на младите хора,
но ще се превърне и в инструмент
за борба с безработицата.
Освен това ние следим внимателно процеса по изготвяне на наредбата за дуалното професионално обучение в България. Ще консултираме предприятията при осъществяването на
дуалното професионално обучение и
след като наредбата влезе в сила.
Към какви компании е насочен
проектът и какви обучителни
дейности ще бъдат извършвани? Кои предприятия и организации и от кои браншове показват най-силен интерес?

Клъстерът е с междусекторна
насоченост и компании от всички
браншове могат да се включат. Найголям интерес показват производствените предприятия. Те се нуждаят от обучени кадри, които да умеят да работят с машини и производствено оборудване. Теоретичната
част от обученията в рамките на
клъстера ще бъде част от учебната
програма в училище. Практическата
част ще се осигурява от компаниите, които ще избират преподаватели сред служителите си. Подготвяме и специална програма за обучение
на обучители, която ще подготви
менторите за работата им с младите хора.
Какво е значението на дуалното обучение за успеха на индустриалните предприятия?
Какви са очакваните резултати от дейността на клъстера?

Финансирането на проекта идва
главно от компаниите. Опитваме се
да покажем на бизнеса, че дуалното
обучение е устойчива инвестиция в
дългосрочен план.
Резултатите от традиционната
анкета на ГБИТК "Бизнес средата в
България" през 2015 г. показват, че

нивото на квалификация и цената на
работната сила в страната са ниски. Ето защо такава инвестиция е
необходима с цел подобряване производителността на предприятията,
икономическото развитие и стандарта на живот в България.
Дуалното обучение е отличен
модел в тази посока, тъй като предлага повече възможности и за бизнеса, и за младите хора. Това е една
устойчива платформа, която ще
обедини усилията на образователната система, индустрията и обществото.
Кои са най-важните събития,
инициативи и дейности, които
предстоят в календара на
клъстера за тази година?

Подготвяме множество маркетингови и информационни събития и материали, включително брошури, описващи спецификите на различни професии, за да информираме младите
хора. През април например Германското посолство организира и специален
кариерен форум, в рамките на който
представихме клъстера. Стараем се
да обясним същността на дуалната
система и нейните предимства. Посещаваме училищата и разработваме различни възможности за реализация в компаниите. Търсим и подкрепата на държавните институции. Щастливи сме, че имаме много партньори. Клъстерът се намира във фаза на
развитие. Планираме първите обучителни курсове в рамките на клъстера да започнат тази есен.
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Проведе се тазгодишното издание
на Отворените врати на Hermle
От 22 до 25 април т. г. се състоя
ежегодното вътрешнофирмено изложение Отворени врати на Hermle в
Госхайм, Германия. Събитието посрещна представители от 1000
фирми и над 2600 посетители. 800
от компаниите бяха от над 40 страни, като най-големите групи бяха от
Чехия, Словакия, Полша, Турция, скандинавските страни, Италия, Белгия,
Холандия, Люксембург, Унгария, Испания, Швейцария и Австрия.
По време на направените над 100
обиколки на завода, акцент бе поставен върху новото хале, в което се
монтира най-големият модел на
Hermle с тежест от над 33 тона –
С60. В същото хале се намира и
дъщерната фирма HLS (Hermle-Leibinger Systemtechnik), където се произвеждат и роботизираните системи
на обработващите центри Hermle.
На изложението бяха показани не
само обработващи центри, но и цялостни технологични концепции за
фрезоване. Голям интерес привлече

и специализираното изложение "Закрепващи приспособления", където
бяха представени над 60 изложители от областите CAD/CAM, управления и измервателна техника.
Новият модел C 52 U MT dynamic
представи своите многообразни приложения и предимства с 5-осева
стругово-фрезова обработка и технология на покрита турбина. Новопредставеният софтуер HACS
(Hermle Automation Control System)
демонстрира технологии за управление и обслужване на автоматизирани системи за смяна на палети.
Дъщерната фирма Hermle Maschinenbau също представи на своя щанд
генеративно произведени детайли
по технологията MPA (Metall-PulverAuftragsverfahren).
"С многобройни примери, като детайл от титан за турбина на самолет, инструменти и импланти за
медицината, форми и поансони за
инструментална екипировка, но и с
типични за изложения примери, като

дамска обувка, държач за запалка и
USB от алуминий и 50-сантиметров
почти истински банан, приложните
инженери на Hermle показаха своята
компетентност до най-малкия детайл. Тук слоганът на Hermle „milling
at it’s best“ успя да се разгърне със
своята пълна сила. Сервизният отдел
демонстрира компетентност и знания в отделно помещение на два обработващи центъра. Комплексни програми за диагностика и сервиз доказаха на посетителите бързината и
професионалния подход към поставените на място проблемни ситуации“,
разказаха от компанията.

ИАНМСП организира участие
на productronica 2015
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български фирми на международния панаир productronica, който
ще се състои от 10 до 13 ноември
т. г. в Мюнхен, Германия. Изложението за производство на електронни изделия се провежда на всеки две
години. Изданието през 2013 г. бе
посетено от близо 38 000 души от
83 държави. Общо 1220 компании
от 39 страни демонстрираха иновации и решения на площ от 41 242
кв. м. Представени бяха технологии,
компоненти, софтуер и услуги за
всички етапи на производствения
процес за секторите машиностроене, автомобилостроене, медицинска техника, приборостроене, телекомуникации и др. Със свои щандове
участваха Франция, Великобритания, Япония, Австрия и Унгария, Ес-
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тония, Мароко, Холандия и Чехия и
др.
„ ИАНМСП поема разходите за
наемане на изложбена площ; проектиране и изграждане на изложбен щанд;
наемане на оборудване и обзавеждане; регистрация на изложителите;
включване на изложителите в официалния панаирен каталог (основен
пакет); реклама на участието. Фирмите изложители следва да поемат
всички други разходи като транспорт на експонати и други изложбени компоненти; командироване и
пребиваване на представители от
предприятието; заявени допълнителни услуги; застраховки“, заявиха от
агенцията.
Инициативата на ИАНМСП е във
връзка с изпълнението на Дейност 6
по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските
предприятия“, договор №BG-161-

PO003-4.2.01-0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика“
на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013,
по който Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните
предприятия е институционален бенефициент.
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DTS внедри
внедри взривозащитени
електрически табла
табла от
Socomec в завода на
Italcementi Group в Девня
D

TS внедри взривозащитени електрически табла Atex от френския
производител Socomec в циментовия
завод на компанията Italcementi Group
в гр. Девня. Серията табла е разработена за специфични индустриални
приложения, включващи експлоатация в помещения с взривоопасна атмосфера. Обезопасените електрически табла са оборудвани с компоненти за превключване, контрол и защита, производство на Socomec. Тези
специфични за циментовата, металургичната и химическата индустрия изделия обезпечават аварийно
или планирано изключване на товарите с обезопасяване на периметъра
около техните нисковолтови вериги.
„Socomec е предпочитан партньор за индустриални гиганти като
швейцарския Holcim и италианския
Italcementi. Таблата бяха изработени
в производството на Socomec по
спецификация и чертежи на
Italcementi специално за разширението на циментовите им заводи в гр.
Девня. Взривозащитените електрически табла Atex на Socomec, които
представляваме на българския пазар
от 1995 г., диктуват стандартите
за подобни приложения и към настоящия момент нямат конкуренция или
алтернатива“, заяви Иван Попов,
управител на DTS.
Сред функционалните параметри
и предимствата на този специфичен
вид оборудване са: видими контакти
и индикатори за прекъсване чрез
положението на ръкохватката и заводски монтиран механичен флаг
индикатор, гарантиращ правилното
позициониране на индикаторите на
контактите; видими контакти и
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индикация за прекъсване през двойно
заключена врата, когато превключвателят е в позиция „включено“ или
тройно заключване на ръкохватката
в позиция „изключено“. Различните
модели от серията могат да бъдат
с предно и/или странично манипулиране. Обезопасените табла от серия
Atex са проектирани за работа основно с индуктивни товари, които могат бъдат включвани и изключвани
под напрежение, без да предизвикват
каквото и да било искрене (AC23).
„Основните изисквания към взривозащитените изделия са да осигуряват сигурност и безопасност за
оборудването и експлоатационния
персонал в потенциално опасната
среда, в която се работи, както и
достъпна и лесна употреба. Видимите контакти и индикатори за

прекъсване чрез положението на
ръкохватката, както и заводско монтираният механичен флаг индикатор, гарантиращ правилното позициониране на индикаторите на контактите, са добър пример за специфични изисквания, съпроводени с подходящи технически решения“, допълва Иван Попов.
Дизайнът на изделията е специално проектиран за индустриални условия, при които има риск от експлозия поради наличие на запрашаване.
Корпусът е изработен от галванизирана стомана с дебелина 2 мм. Таблата са защитени с триплексно
стъкло, като разполагат с "S" тип
ръкохватки и метален заключващ
лост за оптимална сигурност. Моделите от серия Atex са предназначени за експлоатация в запрашени зони,
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категория 2D, зони 21 и 22. Таблата
осигуряват високи нива на безопасност със степен на защита IP 65.
„ Огромно улеснение за нашите
клиенти е проектирането и изработката на серията Atex в заводите на Socomec във Франция по индивидуално задание и спецификации,
което позволява гъвкавост и адаптивност спрямо конкретното приложение“, добавя Иван Попов.
Сред предимствата на специализираната серия табла е лесната инсталация. В корпусите им е осигурено достатъчно пространство за
свързване. По-големите размери на
долната плоча на корпуса улесняват
монтажа на кабелни щуцери. Заземяването на кабелите се извършва
посредством свързване към вътрешна заземителна шина. Таблата се
предлагат с монтаж и окабеляване
на клемите на спомагателните устройства, изработени в завода на
Socomec, както и със заводски монтирани кабелни щуцери по заявка на
клиента.
„Вътрешността на таблата, вратите и панелите на корпуса са изработени от електрогалванизирана
стомана с дебелина 2 мм за опти-
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мална сигурност и безопасност. Антикорозионната защита е осигурена от епоксиполиестерно прахово
покритие, полимеризирано в пещ при
180 °C. Вратите са монтирани чрез
скрити вътрешни заварени панти,
което прави невъзможно премахването им от външната страна. Високоиздръжливото стъкло позволява наблюдение на превключвателя без
риск за персонала. Таблата са проектирани за работа в изключително
широк температурен диапазон до 85
°C, включително в потенциално взривоопасни запрашени среди тип 21 и
22. Вратите, стъклените прозорци
и затварящите плочи са автоматично уплътнени. Контролните бутони
се намират в затваряща се изолирана зона. Уплътнението на всеки корпус, със или без допълнителни аксесоари (щуцери, командни бутони), се
проверява фабрично, преди да бъде
изпратено на клиента“, информират
от DTS.
„Системата за двойно заключване предотвратява затваряне на веригата при отворена врата на корпуса и отваряне на вратата, когато
веригата е затворена. Технологията
е защитена срещу отваряне по не-

внимание и осигурява оптимална
безопасност за персонала. Оторизираните служители могат да отключат механизма посредством специален ключ (CEI 60439-1).
Системата за тройно заключване
на ръкохватката позволява сигурно
заключване на вратата на корпуса с
три ключалки, когато превключвателят е в позиция „отворено“, за да
бъдат избегнати всякакви рискове“,
подчертава Иван Попов.
„Серията табла Atex са разработени и индустриализирани в съответствие с Директива 94/9 / CE и стандартите EN 50281-1-1 и EN 50281-12 EN 50014. Те позволяват сигурно и
безопасно свързване и въвеждане в
експлоатация. Защитният корпус,
апаратурата и монтажните елементи са адаптирани към изискванията
за агресивна и запрашена индустриална среда. Благодарение на специалната технология за обезопасяване при
включване и изключване на превключвателя, служителите на циментовия
завод на Italcementi Group в Девня
могат да управляват оборудването
навременно, сигурно и без риск за здравето и безопасността“, обобщават
от DTS.
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Индустриални
роботи - част II
Мащабната серия от материали, посветени на индустриалните роботи, продължава и в настоящия брой с пазарен преглед на най-актуалните продукти и решения в областта, предлагани
у нас. Освен новости от продуктовата си гама, водещите доставчици на индустриалните роботизирани системи, които взеха участие в прегледа, представят и виждането си за бъдещото
технологично развитие на индустриалната роботика и в частност на българския пазар.

Роботите на АББ покриват
огромно портфолио от
приложения
Съвременният потребителски свят не би бил такъв,
какъвто го познаваме, ако не съществуват промишлените роботи. Способността им да изпълняват една и съща
последователност от задачи със скорост и точност,
които не могат да бъдат сравнявани с тези на човека,
носи огромни ползи за производителите и допринася за
цялостното подобрение на трудовите условия за работниците.
За да може един робот да функционира на върха на
своите оперативни възможности и според конкретните нужди на клиента, е необходима много прецизна настройка и подходящ софтуер, който да опрости последователността от действия, редуцирайки сложното
програмиране. Такъв софтуер е в основата на прецизната интеграция, която създава интуитивен интерфейс
между хора и машини с цел изпълнение на желаните операции. Внедряването на контролери с най-добрите технологии за управление на движението, които позволяват
лесното инсталиране на допълнителен хардуер и сензори, са в основата на безупречната работа на АББ роботите.
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Роботите на АББ покриват огромно портфолио от
приложения. Най-новият малък робот на АББ IRB 1200,
наричан още "ABB Flex Feeder", се използва в автоматизацията на процеси, свързани със сглобяването на малки
части. ABB Flex Feeder, в комбинация с интегрираната
визия на АББ, позволяват сортирането на набори от
компоненти в диапазон от 3 до 30 мм, без необходимост да се сменя захранващата ръка всеки път, когато
се добави нов компонент в системата.
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Нашият най-нов голям робот IRB
6700 за лазерно заваряване е с прецизна координация на движенията и
на оптичната система за насочване
на лъча без необходимостта от използване на външен компютър.
Роботът IRB360 роботи в синхрон с високоскоростна система за
подреждане от серията FlexPicker.
Тази система представлява бъдещата визия на АББ за управлението на
роботи, включвайки програмирането, настройването, работата и следенето на роботите навсякъде и по
всяко време. Това е възможно благодарение на използването на съвременни технологии за виртуална реалност, компютърно програмиране и
мобилни комуникации.
YuMi може да работи в много
тясно сътрудничество с хората благодарение на начина, по който е проектиран. Той притежава лек, но
същевременно издръжлив магнезиев
скелет, покрит с плаващ пластмасов
корпус, обвит в мека подложка за
притъпяване на евентуални удари.
YuMi е и компактен, с човешки размери и движения, което кара хората
около него да се чувстват сигурно и
удобно – характеристика, която спечели на YuMi престижната награда
„Червена точка за дизайн“.
Ако YuMi предвиди неочакван удар,
като например сблъсък с друг сътрудник, той може да спре на „пауза“
движението си за части от секундата, като движението може лесно да
бъде възстановено отново само с
едно натискане на копче на дистанционното. Също така няма опасност
YuMi да причини повреди при отваряне и затваряне на осите си.
Васил Такев,
старши мениджър продажби,
АББ България

Кавазаки Роботикс
поставя високи
стандарти за
качество и
надеждност
Бимекс Лимитид e представител
на японската компания Кавазаки Роботикс, която е сред водещите световни производители на промишлени роботи, с опит от над 40 г. и
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наложено присъствие по света и в
България. При общо инсталирани над
100 000 робота, Кавазаки Роботикс
поставя високи стандарти за качество, надеждност, лесно програмиране и обслужване. Роботите на
компанията намират широко приложение при точково и дъгово заваряване като манипулатори, за монтаж, в леярството, палетизация,
опаковане, обслужване на машини,
зареждане със заготовки и сваляне
на готови изделия, обслужване на
преси, боядисване, лепене, снемане
на усенъци, шлифоване, полиране,
почистване и измиване, приложения
в електрониката, медицината и
фармацевтиката, както и в чисти
помещения.
Сред най-новите модели на Кавазаки са: серия ВХ – роботи за точкова заварка; серия ВА – за дъгова заварка, характеризиращи се с нов
дизайн на куха ръка за безпроблемно
прокарване на кабели, нов ергономичен дизайн с по-малки общи размери, ново по-бързо и подсилено задвижване, по-широк обхват на действие, по-добро управление и по-къси
работни цикли. Нови са и сериите
MS и MC; с 6 или 7 степени на свобода; със специално покритие или
изцяло от неръждаема стомана, клас
на защита IP67 и ISO Class 5, намиращи приложение в чисти помещения в медицината и фармацевтиката, отговарящи на високите стандарти за точност, достъп до трудни места, повторяемост и чистота.

Новата тенденция е
съвместната работа на
човек и робот
Няма граници в постоянното усъвършенстване на индустриалните
роботи. Новото приложение е
съвместната работа на човек и промишлен робот. Повишеното търсене на по-комплексни продукти в индивидуално и специално изпълнение
съвместява ефективността на роботите и необходимостта от чисто човешката намеса. Производствената дейност не е конкуренция
между машината-робот и човека, а
ефективна съвместна работа и
допълване на робот и човек.
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ва да се разглежда като заплаха за работната сила, а
трябва да се приема като средство за оцеляване на
фирмите чрез увеличаване на производителността и конкурентоспособността. Съвместната дейност между
робот и човек служи за запазване на работни места.
Ботьо Георгиев, управител,
Бимекс Лимитид

Wittmann Battenfeld предлага нов
модел робот с иновативни
характеристики
Автоматизацията не бива да се
разглежда като заплаха за работната
сила
Глобалната конкуренция, енергийната ефективност,
прецизността и повторяемостта, новите материали,
изискванията по отношение на здравето и безопасността при еднообразни и опасни дейности, намаляването
на разходите, разнообразието от нови продукти и скъсеният им жизнен цикъл постепенно ще увеличат търсенето на индустриални роботи както при големите, така
и при средните и малки фирми. През последните години
заплащането на труда се увеличава в пъти, а реалните
цени на роботите при подобрени технически характеристики бяха намалени почти два пъти. Натоварените
роботи средно се изплащат за около 2 години при работен живот от 12-15 години. Автоматизацията не след-
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От 20 до 23 май т. г. водещият световен производител на автоматизация за шприцмашини Витман Батенфелд представи най-модерните си производствени серии машини, средства за автоматизация и периферни
устройства за пластмасовата индустрия на един от
най-значимите азиатски търговски панаири Чайнаплас в
Гуангджоу, Китай. В допълнение към роботите и периферните устройства, вградени в шприцмашини, Витман
Батенфелд демонстрира и широка гама от роботи и
периферни устройства като самостоятелни решения.
Сред тях е най-новият модел робот W838T, произведен
в завода на Витман в Куншан, Китай.
W838Т е с товароносимост 15 кг и за момента е найсилният робот, произвеждан от Витман Робот, Китай.
Роботът представлява перфектно допълнение към продуктовата гама на завода в Куншан. Неговият дизайн и
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техническа конструкция следват новата професионална серия роботи. Телескопичният ход на вертикалната
му ос се поддържа от два линейни водача и следователно предлага повишена здравина. Моделът W838T е оборудван стандартно с пневматична ос на въртене C,
чийто въртящ момент е два пъти по-висок от този на
следващия по-малък робот модел W828 (с единично рамо).
W838T може да бъде снабден с въртяща серво ос B с
капацитет до 150 Nm като опция.
Подобно на всички други роботи Wittmann W838T идва
с изключително иновативна R8.3 система за контрол,
която предлага възможности за подобряване и оптимизиране на процеси като QuickNew за изключително лесно, анимирано създаване на нови оперативни последователности; ECOMode за автоматичен избор на оптимални скорости на движение, което повишава енергийната
ефективност, и SmartRemoval за допълнително съкращаване на времето за изваждане на детайлите от шприцмашината.
В областта на автоматизацията Wittmann Battenfeld
изложи и някои роботи за малки шприц машини, включително моделите W808 и W818, както и W818TS с телескопична ос.
На отделен щанд компанията показа роботи, които
играят баскетбол. Роботите демонстрираха прецизност, работа в мрежа и взаимодействие с други роботи. Спортният тим се състоеше от роботи модели
W832, W833 и W853 с различни допълнителни оси и
високоскоростни подобрения.
Ясен Щерев, управител,
Витман Батенфелд България

Гемамекс Моушън Ко. се
специализира в PPP роботиката
Понятието PPP роботика идва от думите Picking,
Packing и Palletising. То е повече комерсиално и визира типа
на приложение. Доскоро Гемамекс предлагаше основно
многоосни роботи за Pick & Place и монтажни операции
от декартов тип и SCARA роботи на фирмата "Yamaha
Industrial robots". Тези роботи се дистрибутират от нас

30

директно под формата на доставки и
инженеринг. Понастоящем сме дистрибутори на Yaskawa
за България - компания, която е реализирала 10 милиона сервоуправления в света и е №1 с продажбата от 800 000 на
година и повече от
20 милиона честотни АС инвертора, при които пак е
№1 с годишни продажби от 180 000 броя. Търговските
ни взаимоотношения еволюираха в директен достъп до
високопроизводителната роботика на Motoman, която
е световноизвестна дъщерна фирма на Yaskawa и е известна с изключително надеждните си и прецизни роботи.
Също така е световен лидер по продажби на роботи в
промишлеността с реализирани 300 000 робота, средно по 22 000 робота на година, с което също е номер
едно на пазара.
Организационно се наложи да отделим моушън продуктите и роботиката в нова фирма Гемамекс Моушън Ко.,
която е специализирана за доставки и инженеринг на
продукти на Yaskawa и роботиката на Yaskawa - Motoman.
Понастоящем завършваме окомплектовката на направлението „Роботика“ с изграждане на партньорски отношения с български фирми, които да реализират разработки с роботи на Motoman. Така Гемамекс Моушън Ко.
има амбициите да стане сериозен доставчик на PPP
роботи за българската промишленост в близките 5 години.
Смятам, че нашият девиз да предлагаме висококачествени техника и инженерингови услуги, с които клиентите ни познават, ще ни направи предпочитан партньор на индустрията. Много български фирми вече познават моушън продуктите на Yaskawa и знаят, че са
много добри. Роботиката на Yaskawa - Motoman е изградена от тези продукти и затова е прецизна и надеждна.
Тя е от хармонизиран ценови клас и с добавени експлоатационни разходи и липсата на престои излиза икономически по-изгодното решение.
Yaskawa е световен лидер по продажби и е единствен
производител в света, който е отличен с Deming медал
за най-високо ниво на качество на продукти от областта на мехатрониката.
Георги Генчев, президент на Гемамекс Моушън Ко.

Съвременните роботи са леки,
изгодни и предлагащи съвместна
работа с оператор
Наскоро бе отчетен рекорд в продажбите на индустриални роботи от Международната федерация по роботика. Световното търсене е достигнало ръст от
27% спрямо 2013 г., като през 2014 г. са продадени над
200 000 единици. По традиция фирмите производител-
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намиращ все по-широко приложение и у нас, е чрез използването на специализирана САМ системи. Тук тенденция е създадената обработка в САМ системата да
се генерира директно на езика на робота (Robot Native
Language), без да има необходимост от ползването на
други софтуери за транслиране на програмата на езика на робота. Това значително съкращава времето за
изработка на крайното изделие и спестява редица итерации.
д-р инж. Красимир Василев, мениджър
"Технологични решения", ДиТра

ки на индустриални роботи се конкурират помежду си,
стремейки се да подобрят функции като точност и повторяемост при позициониране, работна скорост, консумация на енергия и интуитивен потребителски интерфейс, съобразявайки всички стандарти и правила за
безопасност. В последните години при по-големите
компании се наблюдава фокусиране върху развитието
на ново поколение индустриални роботи – т. нар.
Collaborative, или даващи възможност за безопасна съвместна работа с човек. В тази връзка има създаден ISO
стандарт за безопасност при съвместна работа на
робот с оператор ISO 10218:2011.

Решенията на Panasonic ни
позволяват да отговорим на
всички изисквания на клиентите

Област на приложение, работни клетки
Индустриалните роботи намират най-голямо приложение в автомобилната промишленост – предимно в
дейности като установяване на детайли, заваряване,
боядисване и т. н. Вариантите на работна клетка са
много разнообразни, като има възможност да се управляват два робота едновременно.
Напоследък се наблюдава и все по-широко приложение
на роботите, заместващи фрезовите машини за обработка на голямогабаритни детайли, при които точността не е критична. Тук съотношението цена/работна
зона определено е в полза на робота. Също така при
шлифоване и полиране, където се изисква повторяемост
или търсен ефект от следите на процеса.

Методи за създаване на управляващи
програми
Освен досега познатият режим на обучение, при който висококвалифициран оператор описва работния контур (точка по точка) от пулта за управление, все повече се предпочита режимът Teach and guide или KINETIQ
Teaching, при който операторът със свободна ръка позиционира манипулатора в желаната точка и регистрира нейните координати. Този режим намира широко
приложение при системите за заваряване. Като недостатък на тези методи може да се отчете значителният ресурс от време, необходимостта от дълбоки
познания в областта на създаване на управляващи програми и все по-сложните контури на обработваните
детайли.
Друг метод за създаване на управляващи програми,
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Повече от 55 години Panasonic разработва и внедрява иновативни продукти и технологии за заваряване в
производството, водени от необходимостта на клиентите от ускоряване на процесите, повишаване обемите на производството, гарантиране на високото качество на продуктите и не на последно място – ниски
експлоатационни разходи на системите. Най-актуалното в момента е новото поколение заваръчни роботи
на Panasonic – сериите TM/TL. Тези две серии комбинират предимствата на сега използваните серии TA и
TB. Новите серии предоставят гъвкавост при монтажа на заваръчната горелка – външен, вътрешен или комбиниран според желанията и нуждите на клиента. Те се
отличават с много стабилна конструкция на робота,
по-ефективен сервомотор, усъвършенствано движение
и точност на позициониране на заваръчната горелка,
което спомага за по-ефективното извършване на технологичните процеси. Моделите от сериите TM/TL на
Panasonic предлагат с 22% по-висока скорост на работа и подобрена точност на позициониране (16 пъти повисока от ТА серията), благодарение на енкодера с висока резолюция. Обхватът е увеличен до 1999 mm. С
вградената функция за тест на позицията на горелката при роботите TM 1100 и TM 1400 лесно се проверява точността на настройките и при необходимост
се извършва корекция.
Panasonic предлага и най-новата система за фибролазерно заваряване LAPRISS. При нея се използва технология за сервоконтрол, която позволява високоскоростно
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движение на лазерната глава, чрез което се постигат
желаните контури и характеристики на лъча. Изключително компактните размери и тегло от само 4 кг позволяват директен монтаж на роботи от серията ТМ.
С помощта на това уникално решение лесно могат да
се подменят съществуващи тежки системи за точково заваряване, като се повиши скоростта и се намалят
габаритите на системата. Системата за фибролазерно заваряване LAPRISS е издържана в концепцията на
фирмата Panasonic – „ВСИЧКО ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ“.

Тенденции в развитието на
индустриалната роботика
Промените в търсенето на индустриална роботизация в световен мащаб доведе след себе си сериозно преосмисляне на концепциите за нейното развитие. Този
процес ангажира производителите да се насочат към
нови разработки и доведе до две ясни тенденции.
Първата тенденция е силно изразена специализация в
конкретни процеси. Тя се постига чрез задълбочено изучаване на предизвикателствата, стоящи пред производствата, и чрез създаване на адаптирани решения към
технологичните нужди.
Втората тенденция е разработване на универсални
роботи в рамките на близки технологични процеси. Целта е създаването на икономически ефективни технологични решения, които са достатъчно гъвкави да поемат
широка гама изделия при условия на несерийно производство. По този начин се постига повишаване на обхвата
на производствената приложимост на роботите и, разбира се, на техния пазарен потенциал.

Пазарът на роботи в България
е малък в сравнение както с развитите, така и със съседните ни страни, въпреки това той е доста разнообразен и с голям потенциал за растеж.
В България все още има много митове и неверни
твърдения за възможностите и приложението на роботи. В комбинация с липсата на знания и опит, те заедно
водят до емоционално базирани решения за инвестиция
в роботизирани системи. Все още в малък процент от
случаите закупуването се базира на важните качествени и количествени индикатори.
У нас се търсят „универсални“ роботи, които да покриват широка гама несерийно произвеждани изделия,
които се различават по размери, материали или необходимите методи за изработка. В същото време, на робота се поставя допълнителна задача – да компенсира
неточностите в заготовката на изделията.
В настоящия момент с нашия партньор Panasonic
успешно отговаряме на всички изисквания на нашите
клиенти чрез иновативна платформа, позволяваща интеграцията на гъвкави сензорни системи и софтуер.
Уникалната производствена концепция на Panasonic
да произвежда както всички хардуерни, сензорни и софтуерни компоненти, така и готовите системи ни
дава възможност да гарантираме качествено и количе-
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ствено полезния резултат на роботизацията. С мисъл
за бъдещето тази концепция позволява динамична еволюция на системите, за да се посрещат нови и различни предизвикателства пред производствата.
Добромир Петков, мениджър направления
Заваряване, Металообработваща техника и
Техника за производство и ремонти на съоръжения
в тежката индустрия, Евромаркет Груп

Високотехнологичните
роботи MELFA
на Mitsubishi Electric
удовлетворяват изискванията
на редица приложения
Роботите на Mitsubishi Electric съчетават доказани в
годините традиции по отношение на задвижванията и
прецизните управления и иновативни технологии,
присъщи на Mitsubishi Electric, което прави роботите на
японския лидер с водещи позиции в гамата малки (до 20
кг) роботи.
Моделите от гамата роботи MELFA на Mitsubishi
Electric предлагат бързина, прецизност, компактна конструкция, дълъг експлоатационен живот и лесно инсталиране и обслужване. Mitsubishi Electric произвежда
пълна гама модели роботи, достатъчна да удовлетвори изискванията на голям спектър приложения. Продуктовата гама включва универсални антропоморфни
роботи с 6 оси и полезен товар от 2 кг до 20 кг, както и роботи SCARA с четири оси и полезен товар от
1 кг до 20 кг . Фамилията включва и три специални
модела роботи с особено висока прецизност (повторяемост ±0,005 мм), съответно 1, 3 и 5 кг. Те са с
паралелна, хоризонтална структура на рамото и са
предназначени за задачи, изискващи изключително
бързи и прецизни движения, каквито са монтажните
манипулации.
Иновативен и уникален за индустрията е високоскоростният SCARA робот за таванен монтаж RH-3SDHR
с параметри 3 кг, обхват в диаметър 700 мм, ход по Z
150 мм, повторяемост 0,02 мм, бързодействие 0,295
сек. за цикъл 205-200-25 мм, което го прави по-добър от
всеки делта робот в този клас.
Всички роботи на Mitsubishi се предлагат във варианти и с удължени рамена, както и по отношение степента на защита на ръката. Предлагат се варианти за
чисти помещения и такива с допълнително смазване на
движещите се компоненти.
MELFA роботите се отличават с изчистен дизайн и
олекотена конструкция благодарение на иновативните
решения по отношение на конструкцията на моторите.
В допълнение, при SCARA роботите окабеляването изцяло минава отвътре в корпуса, което осигурява дългосрочна надеждност при тежки условия на средата и намалява нуждите от поддръжка, като елиминира вероятността от заплитане на кабелите.
Контролерите за управление на роботите притежават характерните за Mitsubishi Electric ненадминати
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показатели за бързодействие, функционалност и надеждност. Стандарт са комуникационните възможности,
изразени в поддръжката на Ethernet, USB и серийна комуникации, лесна интеграция на система за инспекция и
направляване, вградена поддръжка на оптична високоскоростна SSCNETIII мрежа за управление на до 8 сервооси MR-J4 и други.
По отношение на контролерите всички роботи се
предлагат в 2 варианта – самостоятелни и за вграждане в PLC базирана платформа iQ. iQ PLC платформата
е най-висок клас мулти-CPU платформа, където наред
със стандартните управляващи процесите централни
процесори могат да се добавят и контролерите на
роботи. Благодарение на вградения Q контролер роботът може да комуникира в рамките на цялата система с други PLC-модули и компоненти, като по този
начин роботът разполага с периферия от повече от
8000 входове и изходи. За производствени линии, изискващи употребата на няколко робота, платформата
IQ предлага стандартно функцията „съвместно работещи роботи“, както и функцията за автоматично
предотвратяване на сблъсък между роботите, които
работят в близост един до друг.
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Преди броени дни Mitsubishi Electric анонсира ново
опционално решение за безопасност към MELFA F наречено „MELFA SafePlus“. Това е нова технология за ограничаване на скоростта, диапазона на движение и момента на робота при активиране на системата за безопасност, която позволява на оператора безопасно и
контролирано да работи в зона с движещ се робот.
За лесна интеграция, диагностика и обслужване
Mitsubishi предлага гама от софтуерни продукти. Софтуерът RT ToolBox2 е включен в софтуерния пакет iQ Works
на Mitsubishi Electric, който предлага изцяло интегриран
софтуер за проектиране за всички платформи за автоматизация на Mitsubishi Electric – PLC, сервосистеми,
motion контролери, честотни инвертори, HMI интерфейс, PC-базирани контролери и CNC системи. Това позволява сложни системи за автоматизация да се програмират в една софтуерна среда. RT ToolBox2 предлага и
функции за симулация на процеса и офлайн оценка на бързодействието.
MELFAWorks – 3D приложение за симулация с богати
възможности за дизайн на системата и предварително
обучение съдържа библиотека за вграждане в SolidWorks,
което свежда задачи за обхождане на контури до експорт на траекторията.
За лесно реализиране на приложения от типа VGR
(Vision guided robots), където система за машинно зрение води и направлява робота, Mitsubishi предлага Melfa
Vision софтуер за интегриране на Cognex камера, без
да се налага потребителят да има познания в областта на машинното зрение и да ползва специализираните за целта развойни среди. Като партньори и на
лидера в областта на визуалната инспекция в индустрията, фирма Cognex, eкипът на Ехнатон има опит и
може да съдейства в реализирането и на подобен тип
проекти.
Илиана Айвазова,
ръководител направление
Cognex и Mitsubishi Electric, Ехнатон
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Mitsubishi достигна продажби от
над 1000 робота за една година
Преди известно време Райнер Ханел обеща на Nagoya
Works да продаде над 1000 робота в Европа за една година. Аз поех осъществяването на тази мисия, когато
започнах да се занимавам с роботите. Сега това е факт
- достигнахме 1152 броя продадени робота в рамките
на финансовата 2014/2015 година. Благодаря на всички
за работата и усилията, които полагат за продажбата
на нашите роботи и достигането на този страхотен
резултат. Също бих искал да благодаря на направлението за роботи в Nagoya Works за тяхната неоценима
помощ.
Оливие Гиертц,
Mitsubishi Electric, Райтинген, Германия

Използването на роботизирани
системи подобрява
ефективността на
производството
Сред най-актуалните продукти и решения в областта на индустриалните роботизирани системи, които
предлагаме, е новата роботизирана, автоматична система Syndy за опроводяване на осветителни тела от
System Robot Automazione. Нейната революционна глава
позволява използването на всякакви видове стандартни
компоненти с „push-in“ и/или IDC терминали по време на
един и същ оперативен цикъл. Благодарение на технологията си и използването на отворен софтуер с възможност за редактиране на макроси, Syndy представлява
единствената истински универсална роботизирана система за автоматично опроводяване, която може да гарантира независимостта при избора на компонентите
за употреба от различни доставчици.
С 20-годишен опит в автоматизираното опроводяване при производството на луминесцентни осветители,
System Robot Automazione е развила оригинални, оперативни решения, които чрез ефективността на софтуерни пакети, лесно програмиране в комбинация с роботи
на Kawasaki с 6 оси позволяват кратки производствени
времена, оптимални резултати и намаляване на разходите. Комбинацията от робот с оригинален дизайн на
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окабеляващата глава дава възможност за осъществяване на всички процеси, необходими за подготовка на монтажа на едножилния проводник в автоматичната клема. Лесните „макро“ софтуерни функции осъществяват
всички операции чрез използването само на една програма или чрез един контролен бутон за включване. Благодарение на успешното партниране между System Robot
Automazione и Лумекс Лайтинг в България вече има няколко реализирани проекта в светлинната индустрия, кофинансирани от Европейския съюз.

Роботизираните системи са
изключително ефективни за
производството
Използването на роботизирани системи в производството има няколко съществени характеристики, които правят приложението им изключително ефективно
за целите на предприемачите. Системите се развиват
консистентно и обещаващо. Роботите позволяват прецизиране, подобряване и повторяемост на качеството
на произведените изделия. При използването им за масово производство много бързо изплащат инвестицията
си и значително намаляват производствените разходи,
с което снижават себестойността на крайния продукт,
а това, от своя страна, дава възможност на предприемача да постигне по-конкурентна цена на изделието си
и/или да увеличи размера на инкасираната печалба от
продажбата. Тези основни и значителни предимства на
приложението на роботизирани системи правят тяхното бъдеще неизбежно за производителните, които имат
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намерение да развиват качеството и ефективността
на бизнеса си.

Българският пазар на индустриални
роботи се развива благополучно
Българският пазар на индустриални роботи се развива благополучно и осъзнато. Огромната част от продукцията на нашите производители в технологичния бранш
се експортира и то за страни, в които качеството на
продуктите и услугите е от най-съществено значение.
Нашите сериозни предприемачи отдавна са оценили
ползите от постоянното прилагане на различни начини
за подобряване на ефективността и качеството в производството им. Роботизираните системи са категорично доказан начин за постигане на тези цели. Като
развиваща се страна в рамките на ЕС, България предоставя много благоприятни условия за набавяне на инвестиционен капитал за родния бизнес, тъй като съществуват реални и достъпни възможности за кофинансиране
от страна на ЕС. Успешните проекти, които сме реализирали, свидетелстват за това, че схемата наистина
работи по предназначение.
Емил Киров, мениджър продажби, Лумекс Лайтинг

SCARA DRS40L на Delta лесно
може да се приложи към
производствените линии в
широк спектър от индустрии
Delta Industrial Automation (IA) официално представи
Robot Arm (SCARA) DRS40L серия роботи. Серията DRS40L
се прилага на много производствени линии и технологични работни места в производствените мощности на
Delta ИА в заводите в Китай и Тайван. Според реалните
резултати серията DRS40L подобрява дневната производителност до почти три пъти, съкращава времето
за производство и цикли, и значително намалява необходимата работна ръка. Например DRS40L серията робо-
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ти се прилагат за провеждане на проследяване, позициониране и нанасяне на лепило на електрически табла по
доставка и производство на около 24,8 милиона броя
годишно.
При официалното откриване от Delta казват: "В
продължение на десетилетия Delta е била посветена на
управлението на захранването, икономиите на енергия,
както и областите на автоматизация, и непрекъснато
развива иновативни технологии и продукти за пазарите. Индустриалната автоматизация е един от основните ни фокуси през последните години. Ние продължаваме да осигуряваме интелигентни и енергоспестяващи
продукти за автоматизация и решения за клиенти с
нашия ангажимент "Умни. Зелени. Заедно." Стартирането на SCARA робот представлява подготовка на Delta
за още по-големи промишлени иновации, които скоро ще
дойдат. Комбинацията на система между контролер и
машинно зрение, SCARA робот решението е идеално за
приложения от висок клас".
SCARA Delta DRS40L серията има отлична скорост,
повторяемост, линейност и вертикалност с максимален товар от 3 кг и дължина 400 мм на ръката. Когато
се комбинира с Machine Vision System, серията DRS40L е
в състояние да идентифицира дефектни продукти и да
ги категоризира със значително подобряване на скорос-
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тта и качеството на производство. Delta SCARA DRS40L
серия предлага изключителна технология за автоматизация на производствените линии.
Според наблюденията ни от последните години, роботите навлизат във все повече области на българската
икономика: автомобилостроене, фармация и много други. Ние, съвместно с наши партньори, реализираме робот-манипулатори за преместване и поставяне на бутилки върху палети за последващо палетизиране. Конкретното решение значително ускорява производствения процес.
Руслан Волковицкий, управител, Мехатроникс

Ролята на роботите в
оптимизацията на
производството става все поважна
С роботизирани системи в РАИС се занимаваме от
няколко години. Първоначално започнахме с дооборудване на наши машини с робот, но впоследствие достигнахме до изграждане на роботизиран комплекс от няколко машини, които се обслужват изцяло с роботи.
Разбира се, подобни комплекси, за съжаление, сме изграждали единствено при клиенти в чужбина, но не и в
България. Много от нас помнят времето, когато в България работеха няколко ГАПС (гъвкава автоматизирано
производствена система), но след 1989 г. този тип
производства не успяха да намерят на новите пазари
реализация на продуктите, които те произвеждаха, и
собствениците им бяха принудени да ги разкомплектоват. Такива системи имаше в заводите за производството на металорежещи машини и в каростроенето. Много от световните лидери тогава, работещи в същите
сектори, не притежаваха подобни системи.
Сега, с намаляването на работната ръка в България, в
хода на търсене на по-ефективно производство повечето производители на различни продукти се замислят и
търсят решения за изграждане на роботизирани комплекси.
Ние във фирма РАИС сме изградили два роботизирани
комплекса. Ползите за нас от внедряването им са неизмерими. Благодарение на тях, ние много точно планираме производствения процес, премахва се изцяло субективният фактор и така успяхме да постигнем ефективно производство в участъците, където ги използваме.
Ние смятаме, че сме направили една разумна инвестиция с внедряването на роботите в производството ни.

Технологично развитие на
индустриалната роботика
Подобни роботизирани комплекси могат да намерят
приложение не само в производството на металорежещи машини и различните производства за обработката
на метали, те могат да намерят и приложение в много
други производства, например каучуковата и полимерна
промишленост, пакетиращата индустрия, хранителновкусовата промишленост, фармацевтичната и много др.
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Такива са и тенденциите в бъдеще. До скоро може би се
смяташе, че роботите могат да се използват само за
масово производство, но това не е така.
Днес, когато пазарът се променя толкова бързо, ролята на роботите да оптимизират индустриалното производство е все по-важна. Производителите са изправени пред нови предизвикателства - специализирани серии,
по-високи изисквания към качеството и повторяемостта, потребност от цялостно намаляване на капиталовите разходи, недостиг на квалифицирани работници и
нарастване на конкурентния натиск. Доскоро индустрията правеше опити да преодолее тези предизвикателства без роботи, поддържайки стереотипа, че роботизираните системи са създадени само за големите компании с мащабни производства. Днес вече повечето разбират, че това не е така. Все повече стават запитванията за интегриране на роботи в различни производствени процеси.

Пазарът на индустриални роботи у нас
В машиностроенето използването на индустриални
роботи вече е факт. Индустриалните роботи решават
много от проблемите ни – на първо място – липсата на
работна ръка. Пазарът, както е известно, не търпи
празно, нито пък стари лаври, и съвсем не е благосклонен към стари продуктови решения. Не си ли иновативен, не усъвършенстваш ли постоянно своя продукт, той
няма да издържи силната конкуренция. Ако трябва да бъда
категоричен, световното производство налага роботизацията и успехите на РАИС се дължат на това, че успяваме да сме в крак със световните тенденции в промишленото производство.
инж. Нишан Бъздигян, управител, РАИС ООД

Иновативни решения на Rockwell
Automation за управление на
индустриални роботи
С напредването на технологиите и повишените изисквания за безопасност на работата в трудоемки отрасли, роботиката добива изключително важно място
в съвременната икономика. Сложността на самия про-
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ване размерите на съответната машина/линия. Независимо дали се интегрират роботи в съществуващо
оборудване, или се променят мащабите на управление
и информационната платформа, Rockwell Automation
предлага широка гама от средства и възможности за
постигане на изискванията за висока производителност.

Подобряване на достъпа до информация в
реално време

цес на проектиране на роботи често може да бъде
пречка за постигане на икономии и очаквана ефективна
печалба. Чрез своята уникална система Integrated
Architecture, партньорска програма PartnerNetwork, и
повече от 100 години опит в индустриалната автоматизация, Rockwell Automation помага на OEM производители да се справят с предизвикателствата на интегрирането на роботите, така че да се опрости изпълнението на проекта и да се получи добра инвестиция за
крайните потребители.
Rockwell Automation се ангажира да бъде значим доставчик на иновативни решения за индустриалната автоматизация и информационни продукти, като се фокусира върху компактен дизайн, намаляване времето на
разработка и доставка, и същевременно подобрява ефективността на цялостното оборудване. Предпочитано
начало на интеграция е използването на plug-and-play
технология, което означава свързване на роботите през
EtherNet/IP с предварително определени софтуерни и
сервизни интерфейси, които опростяват дизайна и
експлоатацията на машината.
Системата на Rockwell Automation - Integrated
Architecture, позволява да се използват общи компоненти и инструменти за автоматизация, за мащабиране
на приложения за роботиката, независимо от размера
или сложността. Това води до по-бързо интегриране
на роботи, намаляване размера на машината, подобряване на достъпа до информация в реално време, както
и понижаване на общата себестойност. Със системата Integraled Architecture може многократно да се използват решения за управление и дизайн, както и готови подпрограми или тагове за по-бързо конфигуриране и интегриране на роботи. Използването на един
софтуер Studio 5000 с вградени Multi-Axis Coordinated
Motion Instructions – готови кинематични инструкции
за изчисляване на позиция и преобразуване на движение за управление на роботи, осигурява функционалност и точност на движение. Използването на общи
компоненти и многократно използваеми инструменти на Integrated Architectuгe позволява да се съобразят
хардуерът и софтуерът с потребностите на всяко
приложение за управление на роботи и води до намаля-
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Чрез системата се осигурява лесна интеграция на
роботи чрез комуникация по EtherNet/IP и обща среда за
управление и визуализация. Системата гарантира достъп
до конфигурационни параметри в програмна среда, която е позната на оператора и на персонала по поддръжката. Автоматично генериране на тагове и променливи
онлайн се споделя с визуализиращата и информационната системи на предприятието.

Постигане на по-ниска себестойност
Използват се уникалните възможности на Studio
5000 за модулнo програмиране и разбивка на програмата на ключови области за контрол. Потребителски
генерирани профили за движение осигуряват гъвкавост
и покриване на изискванията на крайния потребител.
Системата Интегрирана Архитектура на Rockwell
използва общи управляващи устройства с обща развойна среда, което намалява разходите по обучение на персонала, резервни части и поддръжка. Много ОЕМ производители и фирми, разработващи роботи, стандартизират продукцията си с управляващата Logix платформа на Rockwell Automation, защото тя е позната на техните инженери и персонала по поддръжката.
Rockwell Automation работи в тясно сътрудничество
с OEM производители, за да се определи най-добрият
подход на интеграция на роботите към останалите
приложения в предприятието.
Стандартизирани мрежови услуги като Common
Industrial Protocol (CIP) Motion, CIP Safety и CIP Energy осигуряват обща методика за координация на времето и
енергиен мониторинг в цялата машина или производствена линия.
Милен Милев, управител, Ротек

Universal Robots
революционализира роботиката
С поредното разширение на обхвата на колаборативните роботи Universal Robots утвърди революцията,
породената от тяхната поява. Компанията увеличи своята гама от роботи-манипулатори с един по-малък модел с полезен товар от 3 кг и обхват на действие от
500 mm. Роботът има тази особеност, че последната
ос (най-близката до грипера) може да извършва безкрайно въртене, а това намалява драстично разходите по
внедряване на решения за завинтване, намотаване, обвиване и др. ротационни действия. Фирма СолТех, като
единствен български дистрибутор на Universal Robots,

май 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

във фокус
Fanuc предлага изчерпателно
портфолио от роботи за широка
гама индустриални приложения

продава, монтира и интегрира тези роботи за клиентите у нас. Използването на роботи при манипулации
с продукти (товарене/разтоварване) или директно
като стъпка от производствения процес дава на нашите клиенти възможност да реализират икономии, гъвкавост и подобряване на качеството.

В идните години роботиката ще
продължи да се развива в "колаборативна"
тоест съчетана с човешки труд работна среда, затова е задължително да може да се работи без предпазни
огради и без опасност за операторите в близост до
робота. В световен мащаб 80% от роботите на UR се
експлоатират без обезопасителни мерки след една предварителна оценка на риска. Тъй като глобалната тенденция в индустрията е за адаптиране и индивидуализиране на продуктите, се налага ограничаване на големите серии и преустройване на производството за максимална гъвкавост. Времето за внедряване и пренастройване се превръща в ключов елемент за доходността на компаниите. По тази причина Universal Robots
прилага подход на цялостна интеграция на робота, включително на контролер, който може да се свърже с входа/изхода на грипера, както и да обменя сигнал с други
участници в процеса, примерно за активиране на захватните устройства на машините. Просто премествате робота от една на друга работна станция,
включвате го в контакта и натискате копчето за
старт.

През последните няколко години глобалният пазар на
роботика усилено се развива. Имаме достъп до всички
налични техники, разполагаме с амбициозен инженерен
екип, а разходите за внедряване на решения за автоматизация са сравнително ниски. Миналата година Fanuc
лансира на пазара 8 нови модела роботи. В България компанията предлага цялото си портфолио надеждни системи, достъпни на глобалните и европейски пазари.
През настоящата година Fanuc представи първия
промишлен колаборативен робот за Европа – CR – 35iA.
Роботът е проектиран за оптимална безопасност и
позволява съвместна работа с оператор в споделено
работно пространство, като разполага с функция за
изключване при допир с човека. CR – 35iA отговаря на
високите изисквания на стандарта за безопасност на
индустриални роботизирани системи ISO 10218-1. Решението включва някои от най-съвременните интелигентни технологии на Fanuc, включително интегрирана
система за машинно зрение iRVision. Високотехнологичният робот е с полезен товар 35 кг и намира широко
приложение в колаборативни линии за транспортиране
на тежки детайли или асемблиране на компоненти.
Когато говорим за иновации във Fanuc, ще споменем
и високонадеждния робот LR Mate 200iD, проектиран за
интегриране в стандартно и специално оборудване, как-

Очаквания за българския пазар на
индустриални роботи
В следващите 5 години разходите за индустриални
роботи ще продължат да намаляват, което ще позволи
на купувачите да им прехвърлят всички повторяеми
операции. Операторите ще се концентрират върху дейностите с по-висока добавена стойност. От тяхна компетенция ще бъде пускането на нови серии и контролът
върху първия детайл. Тъй като роботите имат несравнимото предимство на повторяемост на действията,
това ще е достатъчно за гарантиране на качеството
на цялата серия.
Жан Филипон, инженер Роботика,
СолТех
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назначена фамилията паралелни роботи Genkotsu. Те се
отличават с висока гъвкавост и прецизност, която се
доближава до ефективността на човешката китка, както и с компактен дизайн. Олекотените подвижни компоненти на моделите от серията позволяват висока
скорост на работа и кратки работни цикли.
В резултат на активната научноизследователска и
развойна дейност все по-иновативни и високоефективни решения се налагат в индустрията. Напредъкът в
технологиите позволява разработката на роботи, високочувствителни към околните условия, които разполагат със собствена „сетивност“. Сетивата им са оптимално усъвършенствани, прецизността им е подобрена,
а в конструкцията им са интегрирани демпферни технологии, гасящи собствените им вибрации. Това допълнително увеличава тяхната производителност. Подобни
технологии се внедряват в оборудване за обработка на
деликатни детайли. Такива са роботизираната пробивна машина на Fanuc Robo drill, както и електрическите
шприц машини Roboshot, проектирани за производството на метални или полимерни изделия в съответствие
с най-актуалните стандарти в областта.
FANUC България
то и за pick’n’place операции. Подобрената му конструкция го прави изключително подходящ за транспортни и
асемблиращи линии с висока производителност. Благодарение на намаленото си тегло и компактен дизайн
роботът заема много малко пространство в производствените помещения и осигурява висока ефективност
по отношение на скоростта, товароносимостта (до 7
кг) и оползотворяването на работната зона. В сравнение с предшественика му (LR Mate200iC), при новия модел общата дължина на рамото е намалена на 235 мм, а
ъгловата скорост е увеличена до 450°/s, 380°/s, 520°/
s, 550°/s, 545°/s, 1000°/s, съответно за осите от J1 до
J6. Направените подобрения в модела позволяват експлоатация в тесни пространства и монтаж директно към
или върху оборудването.
При поискване от страна на клиента, този модел може
да бъде доставен с интегрирани сензори, които допълнително разширяват функционалността му. Що се отнася до системен контрол, роботът използва най-новия
енергийно ефективен контролер R-30iB. Устройството
осигурява по-висока производителност при по-ниска консумация на енергия (с до 38%), което го превръща в оптимално разходно ефективно решение за асемблиращи или
транспортни системи, както и за цялостни производствени линии. R-30iB е единственият контролер на пазара, който разполага с интегрирана система за машинно
зрение. Технологията на Fanuc позволява автоматично
калибриране на център при обработка (чрез инструмента TCP iRVision Torch Mate) и автоматична детекция на
детайли в 2D, 2,5D и 3D (посредством сензора iRVision
3DL). Тези уникални функции на робота не само гарантират ненадминато качество на работа, но и независим
контрол на процеса.
За производителите, които биха искали да рационализират инсталацията на роботизирани системи, е пред-
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Системи за захранване на
индустриални роботи от igus
Енергийното захранване на приложенията с роботи
представлява сериозно предизвикателство за фирмите
в бранша. Системата за захранване трябва да бъде безопасна и устойчива, а също така да предлага добри
експлоатационни свойства и функционален дизайн. Комплектът Triflex® на igus® е продукт, който съчетава
всички тези изисквания.

Хенлих може да проектира и предостави цялостна
система за захранване на Вашите индустриални роботи от първата до последната ос на движение. Тriflex®
системите са съвместими с над 100 модела роботи от
най-различни марки. Системата за прибиране и предотвратяване от заплитане в работната площ на робота
държи кабеловодещите вериги близо до рамото на робота с една-единствена цел - гладкото протичане на работния процес.
инж. Радослав Радев,
продуктов мениджър кабеловодещи вериги,
Хенлих
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Проекти за модернизация
на машинния парк с
европейско финансиране
Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, стартира серия от материали, посветени на
възможностите пред българските производители за обновяване или закупуване на ново оборудване чрез
европейските програми. В настоящия брой Ви представяме интервю с Ивелина Пенева, и.д. главен директор
на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката,
която разказва за постигнатите резултати на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 и споделя очакванията си за ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
В следващия брой на списанието – 4/2015, ще дадем възможност на производителите и доставчици на
машини да представят своите най-актуални и атрактивни оферти, които предлагат за проекти за модернизация на машинния парк с европейско финансиране.
Последната, трета част на материала (брой 5/2015) ще запознае читателите с някои от най-интересните успешно реализирани проекти през първия програмен период от 2007 до 2013 г.

Очакваме ОПИК 20142020 да подпомогне
над 9000 предприятия
чрез безвъзмездни
средства и финансови
инструменти
Ивелина Пенева, и.д. главен директор
на Главна дирекция "Европейски фондове
за конкурентоспособност" към
Министерство на икономиката,
пред сп. Инженеринг ревю
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Г-жо Пенева, разкажете повече за възможностите, които ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 предлага за модернизация
на технологичния парк в българските предприятия? Припомнете най-важните дати и срокове.
На 13 март т. г. Европейската комисия одобри Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
2014-2020 г. (ОПИК), с което на българските предприятия е осигурена финансова подкрепа в размер на близо
1,18 млрд. евро (1,39 млрд. евро с националното съфинансиране). Финансовият ресурс на ОПИК е предназначен за развитие на потенциала на българските предприятия да създават иновации, за стимулиране на предприемачеството и за подобряване на капацитета на малките и средни предприятия, за да се възползват от предимствата на международните пазари и да осигуряват
по-висока добавена стойност, включително и чрез развитието на екологосъобразни производства и въвеждането на практики за повишаване на енергийната и ре-
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сурсната им ефективност.
За постигане на тези цели мерките за подкрепа по
ОПИК са разпределени в пет приоритетни оси: "Технологично развитие и иновации" с финансов ресурс 295.3 млн.
евро (21,24% от бюджета); "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" – 697.5 млн. евро (50,17% от
бюджета); "Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията" – 310.7 млн. евро (22,35% от бюджета);
"Премахване на пречките в областта на сигурността
на доставките на газ" - 45 млн. евро (3,24% от бюджета) и "Техническа помощ" – 41.7 млн. евро (3% от бюджета).
В отговор на реалните потребности на предприятията и в контекста на стратегията на ОПИК за изграждане на по-конкурентоспособна икономика, изпълнението
на ОПИК стартира с процедура за подобряване на производствения капацитет на МСП по Приоритетна ос 2.
По процедурата ще бъде предоставена инвестиционна
подкрепа на българските малки и средни предприятия с
цел подобряване на производствените процеси, повишаване на капацитета и засилване на експортния им потенциал, като за тази цел е заделен финансов ресурс в
размер на 150 млн. евро. Процедурата е с три крайни
срока за кандидатстване, като в рамките на един краен
срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа
дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност - високотехнологични промишлени производства, нискотехнологични промишлени производства и интензивни на знание услуги.
Възможности за повишаване на иновационния капацитет на предприятията за разработване и внедряване
на нови продукти, процеси и бизнес модели са предвидени като част от мерките за подкрепа по Приоритетна
ос 1 на ОПИК. През месец септември т. г. предстои
обявяването на процедура за подкрепа за иновации в
предприятията, по която е предвидена безвъзмездна
финансова помощ в размер на 40 млн. евро. По приори-
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тетна ос 3 е предвидена подкрепата за обновяване на
технологиите и оборудването, както и достъп до нови
практики и модели за производство с цел повишаване на
енергийната и ресурсна ефективност на предприятията. По тази приоритетна ос през месец декември 2015
г. е планирано обявяването на процедура за подкрепа на
енергийната ефективност в МСП с предвидени средства
в размер на 50 млн. евро.
Кои са потенциалните бенефициенти на средствата за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на иновативни технологични решения? Какви са новостите в сравнение с ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013?
Основният фокус на ОПИК е съсредоточен върху малките и средните предприятия, като за част от мерките, включително тези за внедряване на иновации, допустими бенефициенти са и големите предприятия. Мерките за повишаване на енергийната ефективност по
Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност
на предприятията" също са насочени към МСП от всички
сектори, с изключение на търговията и услугите – те
ще бъдат допустими бенефициенти по първата процедура за енергийна ефективност в МСП, като подкрепа в
тази насока се предвижда впоследствие и за големите
предприятия.
Новите моменти в сравнение с ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 20072013 г. (ОПРКБИ) са свързани преди всичко със стратегията на ОПИК да надгради инвестициите в разработване и внедряване на иновации, реализирани през предходния програмен период чрез допълнително фокусиране
на интервенции по Приоритетна ос 1 в специфичните
тематични области и хоризонтални приоритети на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която има характера на предварително условие
за ОПИК.
Относно мерките за повишаване на енергийната
ефективност следва да се отбележи, че в ОПИК те са
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отделени в Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна
ефективност", което осигурява допълняемост и по-голяма гъвкавост при управлението на средствата, предназначени за насърчаване на енергийната и ресурсна
ефективност на предприятията, както и по-точно измерване на реалното въздействие от изпълнението
на подобни мерки чрез степента на постигане на етапните цели, определени в рамката за изпълнение на ниво
отделна приоритетна ос по ОПИК.
Допълнително, в рамките и на двете приоритетни
оси е предвидено подкрепата да се предоставя както
чрез безвъзмездна финансова помощ, така и чрез планираните финансови инструменти (дългови инструменти
за иновации в предприятията, дялови и квази дялови
инвестиции и дългов инструмент за мерки за енергийна
ефективност).
Какви резултати можете да отчетете от
приключилия програмен период 2007-2013? Какви проекти и в кои предприятия бяха реализирани и какъв е ефектът от изпълнението им?
Програмен период 2007-2013 беше насочен основно
към финансиране на микро, малките и средни предприятия, като постигнатите резултати могат да бъдат
онагледени чрез стойностите на индикаторите за изпълнение на ОП "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика", а именно: създадени са общо
6018 работни места, подкрепени са 96 проекта за възобновяеми енергийни източници; успешно са изпълнени 1555
проекта в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и
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новите технологии.
В резултат от изпълнението на финансираните по
Приоритетна ос 1 на ОПРКБИ проекти, са създадени 125
иновации, въведени или готови да бъдат въведени на
пазара и са подадени 92 заявки за търговски марки, дизайни или патенти от подкрепените предприятия и
изследователски организации.
По Приоритетна ос 2 са подкрепени 662 български
предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии или продукти и 149 проекта, по които са въведени
енергийно ефективни технологии, процеси и решения. В
резултат от изпълнението на финансираните по Приоритетна ос 2 проекти в подкрепените предприятия са
въведени 780 сертификати за системи за управление на
качеството, постигане на продуктово съответствие и
др.
По Приоритетна ос 3 на ОПРКБИ в рамките на Инициативата JEREMIE са създадени и са в процес на изпълнение 5 инструмента за финансов инженеринг – два дългови (портфейлни гаранции и нисколихвен продукт) и три
дялови (фондовете за първоначално финансиране, рисков
капитал и съфинансиране), които се прилагат чрез 17
финансови посредника – банки и фондове за рисков капитал. Към момента петте продукта по Инициативата
JEREMIE са на разположение и се използват активно от
бизнеса, като към края на месец март 2015 г. по предварителни данни са подкрепени над 7 500 транзакции на
МСП за над 680 млн. евро, като усвояемостта по Инициативата JEREMIE възлиза на 82% от заделения публичен
ресурс по ОПРКБИ в размер на 349 млн. евро.
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В изпълнение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 са финансирани и договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 на
ОПРКБИ на следните институционални бенефициенти
– БАИ, ИАНМСП, БИМ, ИА БСА, БИС, ДАМТН и АУЕР.
Целта на подкрепата е да се представят предимствата на България като инвестиционна дестинация, да се
насърчи интернационализацията на българските предприятия, както и да се подобри националната инфраструктура по качество. В резултат от изпълнението
на проектите на институционалните бенефициенти са
закупени дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за предоставянето на нови и подобрени услуги и дейности за бизнеса, извършени са ограничени строително-монтажни дейности, свързани с
реконструкция на помещения за връзки с бизнеса. На
предприятията е осигурен достъп до актуална, аналитична и подходящо представена информация, до обслужване, което отговаря като качество и количество на
динамично променящите се нужди на бизнеса, както и
до възможности за участие в специализирани кампании,
изложения и промоционални прояви в страната и чужбина. Постигнато е подобряване на инфраструктурата за сертифициране като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. Финансирани са дейности както за укрепване
на организациите в инфраструктурата по сертифициране чрез инвестиции и подкрепа за провеждането на
информационни и „образователни“ кампании, така и за
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подобряване на качеството и достъпа до стандарти и
международно признаване на резултатите от калибрирането и изпитването.
Какви типове проекти за модернизация на
машинния парк могат да получат средства по
новата оперативна програма? Какви конкретни решения биха могли да бъдат финансирани
в рамките на всяка от двете приоритетни
оси? Моля, посочете примери.
За осигуряване на успешния старт на ОПИК и максимално бързото достигане на средствата по оперативната програма до българските предприятия, първата
процедура, която е обявена, е именно за подобряване на
производствения капацитет на МСП по Приоритетна
ос 2. Типовете проекти, които ще бъдат допустими за
финансиране по процедурата, следва да включват минимум една от следните дейности: дейности за подобряване на производствените процеси и/или, дейности за
добавяне на нови характеристики или подобряване на
съществуващите продукти и услуги, и/или, дейности за
разнообразяване на асортимента от продукти и услуги
на предприятията и/или, дейности за внедряване на нови
технологии за подобряване на ресурсната ефективност
и ефикасност в производствения процес.
Посочените дейности са допустими, само ако представляват инвестиции в материални и/или нематериални активи, които са свързани със създаването на нов
стопански обект или с разширяването на капацитета
на съществуващ стопански обект. Например допустим
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за финансиране по процедурата е проект, който предвижда изпълнението на дейности за подобряване на производствения процес на дадено предприятие чрез извършването на инвестиции в ново оборудване, което
пряко допринася за това. Допустими кандидати са микро, малките и средни предприятия, които развиват основната си икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност - високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, и интензивни на знание услуги.
Какво е значението на ОПИК в контекста на
цялостната стратегия "Европа 2020"? Кои са
най-големите очаквани ползи от програмата
за българските индустрия и бизнес?
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е основният програмен документ на национално
ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност. Стратегията на ОПИК, като част
от изпълнението на ЕСИФ в България, е пряко ангажирана с изграждането на по-конкурентоспособна икономика, основана на знание, иновации и по-ефективно използване на ресурсите. Затова основните мерки за подкрепа по Програмата целят да насърчат усилията на
българските предприятия да бъдат иновативни, екологични и експортно ориентирани, като по този начин
допринесат за постигане на целите на Стратегията
на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.
Основните очаквани резултати от изпълнението на
ОПИК са да бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро
частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производителността на
МСП и да се допринесе за намаляването на енергийната
и ресурсна интензивност на икономиката.
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Какви практически насоки бихте дали на
българските МСП относно подготовката на
проектната документация и процедурата по
кандидатстване? На какво съдействие от
ваша страна биха могли да разчитат?
Един от основните приоритети в работата на Министерство на икономиката като Управляващ орган на
ОПИК през новия програмен период ще бъде осигуряването на необходимите практически насоки и цялостна
подкрепа на предприятията както в процеса на подготовка на проектните предложения, така и впоследствие
при изпълнението на одобрените проекти. В тази връзка
по линия на техническата помощ по Програмата на кандидатите по ОПИК ще бъде осигурена възможност за
участие в обучения за разясняване на практическите
аспекти на подготовката на проектни предложения и
стъпките за кандидатстване. Обученията ще бъдат
организирани в допълнение на информационните дни,
които УО ще продължи да провежда в страната по всички отворени за кандидатстване процедури.
В допълнение, препоръка към всички кандидати е, на
първо място, да се запознаят подробно с Насоките за
кандидатстване, както и с публикуваните към тях документи за попълване и информация, и на тази база да
формулират идеята си за проект, съответно стъпките
за подготовка на проектите и съпътстващата документация. В случай на неясноти, всички кандидати могат да
се възползват от възможността да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките и процедурата за кандидатстване. Въпроси могат
да се задават на обявения електронен адрес в Насоките
за кандидатстване по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ. За да бъдат достъпни за
всички кандидати, отговорите ще бъдат публикувани
на интернет страницата на ОПИК и на Единния информационен портал за обща информация за управлението
на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
За улеснение на кандидатите, имайки предвид предстоящото постепенно преминаване към изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез
Информационната система за управление и наблюдение
ИСУН 2020, към Насоките за кандидатстване се изготвят и подробни указания относно основните стъпки за
попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него.
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Радиомодули за
индустриални
приложения
В

Стефан Куцаров

съответствие с наименованието си радиомодулите (Radio
Module) RM се използват за безжични връзки между индустриални устройства, прибори и системи с основни цели обмен на данни, контрол на
работата и изграждане на сензорни
мрежи. В основата на RM са специализирани интегрални схеми (ИС) на
приемо-предаватели, приемници и
предаватели (вж. статията „Радиочестотни приемници и предаватели
в интегрално изпълнение“ в бр. 2/
2015 г. на сп. Инженеринг ревю), а
най-масовото конструктивно оформление е като част от устройства.
Освен подходяща конструкция за лесното вграждане на модулите важен
фактор за бързото пускане в действие на устройствата е все по-развитото програмно осигуряване на
RM, поддържано обикновено от микроконтролер и по-рядко от подходящ
микропроцесор. Характерна за RM е
постоянната поява на нови модели с
все по-голям обхват на установяваните връзки. Напоследък расте приложението и на RM като самостоятелни прибори за свързване към
съществуващите битови комуникационни мрежи – на тях е посветен
последният раздел на статията.

Приемо-предаватели до
1 GHz
Класическият начин за разширяване на обхвата е чрез по-голяма изходна електрическа мощност (Output
Power) PTX на предавателя и, съответно, на излъченото електромагнитно поле (Radiated RF Power) и подобра чувствителност (Sensitivity) S
на приемника, т. е. увеличаване на
сумата им (Link Budget), която се
използва главно за сравняване на различни RM. Друг фактор за разширя-
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ването може да е ползването на
подходяща модулация – пример
е патентованата технология
LoRa, която осигурява до 30 dB
по-добро потискане на съседните канали и съответно увеличава S.
Идея за структурата на приемо-предавател е дадена на фиг.
1. Към антенния вход А се
свързва външна антена, като в
документацията на някои RM се
дават препоръки за нейния вид Фиг. 1.
– например за модулите в редове 9 и 10 на табл. 1 има избор между от демодулатора. На изхода RSSI (от
антена от навит проводник (Helial Received Signal Strength Indicator) се
Antenna), дипол (Loop Antenna) и обик- получава постоянно напрежение
новен проводник (Whip Antenna). Ре- (обикновено между няколко десети
жимът предаване/приемане се изби- от V и няколко V), пропорционално на
ра чрез SW, като връзката между нивото на приетия сигнал в антенапредавателя ТХ (самостоятелна ИС та. Трябва да се прибави, че наличисъс синтезатор) и неговия управля- ето на SW означава, че във всеки
ващ процесор CPUT може да е с ня- момент приемо-предавателите мокой от масово използваните интер- гат или да предават, или да приемат,
фейси. Входът TXEN освен за включ- т. е. работят в полудуплексен режим.
Съществена за практиката подване на ТХ (време между няколко ms
и няколко десетки ms), може да се робност е осигуряването по програизползва и за програмиране на работ- мен път на възможност за работа
ната му честота, поради което на част от предавателите (редове
CPUT съдържа EEPROM. Данните за 1, 2, 5, 8 и 12 на табл. 1) в различни
предаване постъпват на входа режими, например непосредствен
DataIn. Важна част на ТХ е неговият обмен на данни (Transparent Mode)
изходен филтър FO за осигуряване на TrM, т. е. всички приемници в мрежасъответствие с международните та получават изпращаните данни, да
норми за намаляване на смущения бъдат адресирани (Addressed Mode)
върху други устройства и за съгласу- AdM, да са повторители (Repeater
ване с антената. Една от възможни- Mode) RpM с цел увеличаване на обхвата, данните да се предават в
те реализации на приемника RX на
фиг. 1 е с отделни малошумящ усил- пакетен режим (Packet Mode) PcP. Не
вател (LNA), лентов филтър или фил- по-малко важно е да не се смущава
три (например с повърхнинни вълни, работата на съседни устройства,
SAW) за определяне на приеманите като обикновено това се осигурява
канали и смесител, а синтезаторът чрез съответствие на модула с опSynt е отделна ИС със собствен про- ределена разновидност на европейсцесор CPUR и вход RXEN за включва- кия стандарт за електромагнитна
не. Входният филтър FI е теснолен- съвместимост EN 300-220.
В табл. 1 са дадени основните
тов, а освен изхода за данни DataOut
може да има и нискочестотен AFOut параметри на приемо-предаватели,
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Таблица 1. Приемо-предаватели до 1GHz
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
2

NB169
N B868

A d e u n is
A d e u n is

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

f - î á õ â à ò è , M H z ( ì î ä óë à ö è è )
[ á ð î é ê à í à ë è ] ; { D f, k H z }

169,4-169,59 (GFSK)
863-870 (GFSK); [>500]
169,4-169,475; {12,5} (2GFSK;
A M B3626
A m b e r W ir e le s s
GM SK; 4GFSK)
865-870; {50} (2GFSK; GMSK;
A M B8636
A m b e r W ir e le s s
4GFSK)
1
3
8
1
7
0
;
4
3
3
4 3 4 ; 8 6 0 -9 2 8 (F S K ;
DP1276
Anylink Systems GFSK; MSK; -G
M SK; Lo R a; O O K)
S T D -3 0 2 S
C ir c u it D e s ig n
4 3 3 ,0 5 -4 3 4 ,7 7 5 (F S K ); {2 5 }
X Bee868LP
D ig i I n t e r n a t io n a l
863-870
AC4868
Laird Technologies
8 6 9 ,4 -8 6 9 ,6 5 (F S K )
M R F89X A M 8A
Microchip
863-870 (FSK; OOK)
B iM 3 G
R a d io m e t r ix
433,05-434,79 868-870
N iM 2 B
R a d io m e t r ix
432-436 {12,5; 20; 25}
BRAVO-T868
R F S o lu t io n s
8 6 9 ,5
NE70-868
Telit
863-870; [13] (GFSK)

като Df е разстоянието между носещите честоти на два съседни канала (Channel Spacing) и с LOS (от
Line of Sight) е означен най-големият
възможен обхват при пряка видимост между антените на предавателя и приемника. Някои модели могат да работят и с вградена антена, при което обхватът им намалява до 10 пъти – например на този в
ред 7 е 14 метра в помещения и 112
метра с външна антена. С DR в таблицата е означена скоростта на
обмен (Data Rate), консумираните
токове ITX и IRX са съответно при
предаване и приемане, а ISTB е в режим "очакване" (Standby). В каталозите на RM понякога има препоръки
в какви мрежи могат да бъдат
свързвани – например за тези в редове 3 и 4 е звезда (Star) S и разпределена архитектура (Peer-to-Peer)
Р2Р, а даденият на ред 7 е отново
за S и за обект до много обекти
(Point-to-Multipoint) P2M.
Типични приложения на приемопредавателите до 1 GHz са сензорни мрежи, системи за събиране на
данни, охранителни системи, управление на производствени процеси,
баркод скенери, локални мрежи на измервателни прибори, системи за

56

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

+27; (-122) [2,4-38,4]
+14; (-120) [2,4-57,6]

U ,V (ITX/IRX,m A )
[ISTB,mA ]

3-3,6 (700/35); [8]
3-3,6 (48/24); [8]

-40¸+85 (32x16x3); [3]
-40¸+85 (32x16x3); [3]

/ 3 k m (U A R T )

+15; (-120max) [38,4max]

2-3,6 (59/28); [<10]

-30¸+85 (27x17x4); [3]

/ 2 k m (U A R T )

+14; (-123max) [250max]

2 -3 ,6 (5 3 / 3 0 ); [3 ]

-30¸+85 (27x17x4); [3]

-

-1¸+20 (-117 ¸ -148) [1,2-300]

2,1-3,6 (125/10) [0,1]

Î áõâ àò â úò ð/LO S
(è í ò å ð ô å é ñ è )

P T X ,d B m ( S ,d B m ) [ D R ,k b p s ]

/ 3 0 k m (U A R T )
/ 4 k m (U A R T )

112m/8,4km
/15km
(S P I )
7 5 m /3 0 0 m
/5 0 0 m
/1 k m
/5 k m

+10; [9,6] (-110¸ -119)
3 -5 ,5 (4 4 / 2 6 )
+12; [10-80] (-101¸-106)
2,7-3,6 (62/41); [2,3]
+24; (-103) [19,2; 28,8]
3,3±3% (240/36)
-8,5¸+12,5 (-103¸-113) [1,56-40] 2,1-3,6 (25/3) [0,1]
+10; [15-128] (-102 ¸ -113)
4,5-5,5 (11/14)
+10; [10max] (-112 ¸ -118)
3,1-15 (20/18)
+13; (-110) [9,6max]
1,8-3,6 (30/24); [6]
+7¸27; (-121) [38,4]
2 ,3 -3 ,6 (3 3 0 / 2 5 ); [1 ]

-20¸+70 (22x16)
-2 0 ¸ + 6 0 (5 0 x 3 0 x 9 ); [2 5 ]
-4 0 ¸ + 8 5 (3 3 ,8 x 2 2 ,1 x 3 ,1 )
-40¸+80 (48,3x41,9x5,08)
-40¸+85 (27,9x17,8)
-20¸+70 (33x23x5)
-20¸+70 (33x23x11)
-40¸+85 (48x17x10,5)
-40¸+85 (26x15x3); [1,7]

сградна автоматизация, дистанционно управление на уличното осветление, както и набиращият популярност „Интернет на нещата“ (IoT).

Предаватели до 1 GHz
Не са редки практическите
случаи на еднопосочно предава- Фиг. 2.
не на данни, реализирано чрез
отделни предавател (Transmitter) и ния и сгради и др.
приемник (Receiver) с добре съгласуОпростената структура на предавани параметри. Поради това често вател е дадена на фиг. 2, като даннипроизводителите ги предлагат по те от входа DataIn се преобразуват
двойки в общ каталог – примери са от IFOsc в междинночестотен сигнал,
тези в редове 1-5 на таблици 2 и 3. който постъпва на единия вход на
По-рядко се предлагат предаватели, смесителя Mixer. На другия му вход е
които не образуват двойка, но и сигналът от синтезатора Synt, управтогава производителите обикнове- ляван от процесора CPU. От изхода
но отбелязват в документацията им на смесителя през теснолентовия
с кои приемници се препоръчва да ра- филтър BPF (обикновено реализиран
ботят. Типични приложения на двой- чрез SAW) и усилвателя на мощност
ките предавател-приемник са алар- РА сигналът постъпва на изхода за
мени, охранителни и пожароизвести- антена А. Изборът на канал е сервизтелни системи, такива за дистанци- на операция и се извършва при въвежонно управление (вкл. на индустриал- дане на предавателя в експлоатация.
ни машини, кранове и пропускни сис- Един от начините за осъществяванетеми) телеметрия, автоматизация то му е чрез микроключета, например
на производствени процеси (напри- 7 такива са използвани в модела на
мер М2М системи), за следене на ред 1 на табл. 2.
придвижването на обекти и хора
Предавателите имат аналогични
(Tracking System), контрол на помеще- параметри на приемо-предаватели-
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Таблица 2. Предаватели до 1 GHz.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

f - î á õ â à ò , M H z ; { D f, k H z }
( ì î ä óë à ö è ÿ ) ; [ á ð î é ê à í à ë è ]

Î áõâ àò â úò ðå/LO S (P TX,
d B m ); [D R , k b p s ]

U ,V (ITX,m A ); [Za,W]

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

1
2
3
4
5
6

C D P -T X -0 2 F -R
C D P -T X -0 5 M -R
LM T0
T X 2 A -4 3 3 -6 4 -S T D
A L P H A -T X -4 3 3 S
AM-RTQ4-868

C ir c u it D e s ig n
C ir c u it D e s ig n
R a d io m e t r ix
R a d io m e t r ix
R F S o lu t io n s
R F S o lu t io n s

433,1875-434,775; {12,5} (FSK); [128]
4 3 4 ; 8 6 9 ; {2 5 } (F S K ); [4 ]
26,967-27,283; {10} (FSK); [6]
4 3 3 ,9 2 ; 4 3 4 ,4 2 (F S K ); [1 ]
4 3 3 (F S K )
8 6 8 ,3 5 (A M )

(0; +10); [0,3-4,8]
/600m (+10); [0,1-4,8]
/1km (+10; +20); [4max]
75m/300m (+10); [64max]
/300m (47); [115,2max]
/100 (+7); [0,05-9,6]

3-12 (43); [50]
2 ,2 -5 ,5 (2 0 ); [5 0 ]
4,1-15 (100)
3-16 (11); [50]
2 ,2 -5 ,4 (2 3 )
1,9-5 (12); [50]

-20¸+60 (36x26x10); [14]
-20¸+65 (22x12x6); [3]
-20¸+70 (33x23x9)
-20¸+70 (32x12x3,8)
-45¸+85 (16,1x15,9x4,2)
-25¸+80 (17,8x10,2x3,9)

Таблица 3. Приемници до 1 GHz
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

f - î á õ â à ò , M H z ; { D f, k H z }
( ì î ä óë à ö è ÿ ) ; [ á ð î é ê à í à ë è ]

Î áõâ àò â úò ðå/LO S (P TX,
d B m ); [D R , k b p s ]

U ,V ( I R X ,m A ) ;

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

1
2
3
4
5
6

C D P -R X -0 2 F -R
C D P -R X -0 5 M -R
LM R 0
R X 2A
A L P H A -R X -4 3 3 S
RRQ8

C ir c u it D e s ig n
C ir c u it D e s ig n
R a d io m e t r ix
R a d io m e t r ix
R F S o lu t io n s
R F S o lu t io n s

433,1875-434,775; {25} (FSK); [128]
4 3 4 ; 8 6 9 (F S K ); [4 ]
26,967-27,283; {10} (FSK); [6]
4 3 3 ,9 2 ; 4 3 4 ,4 2 (F S K ); [1 ]
4 3 3 ; {6 7 -4 0 0 } (F S K )
4 3 3 ,9 2 (A M )

(-120); [0,3-4,8]
/600m (-120); [0,1-4,8]
/1km (-115); [4max]
75m/300m (-115)
/300m (-109); [115,2max]
/100m (-113); [4,8max]

3-12 (33(; [50]
3-14 (28)
3,1-15 (20)
2,7-16 (11,6)
2 ,2 -5 ,4 (9 )
4 ,5 -5 ,5 (7 ,5 )

-2 0 ¸ + 6 0 (5 0 x 3 0 x 9 ); [2 0 ]
-20¸+65 (36x26x8); [13]
-20¸+70 (46x23x9)
-20¸+70 (48x17,5x4,5)
-40¸+85 (16,1x15,9x4,2)
-20¸+80 (36,5x14,5x3)

те, както личи от табл. 2 (в нея е прибавен необходимият импеданс Za на антената). Съществена особеност е
ползването обикновено само на една модулация, най-често FSK (означавана и като FM) с девиация между няколко
стотици Hz и десетина kHz. Това са предавателите в
редове 1-5 на таблицата, докато даденият на ред 6 ползва амплитудна модулация АМ. Специфични особености
на предавателя от ред 6 са ползването като входни данни на импулси от изходите на CMOS цифрови схеми и
корпусът с 4 извода.

Приемници до 1 GHz
Същността на структурата им е подобна на отдавна
известната на обикновените радиоприемници с две основни разлики – като местен осцилатор се ползва синте-

затор, а вместо нискочестотен усилвател на мощност
- компаратор. Освен това част от приемниците са без
управляващ CPU. Дадените в редове 1-5 на табл. 3 приемници са части от вече споменатите двойки, докато този
на ред 6 може да работи съвместно с предавателите
AM-RT4-433 и AM-RT5-433 на същия производител.

Приемо-предаватели над 1 GHz
По технологични причини техният относителен брой
е по-малък от този на приемо-предавателите до 1 GHz
и реално се използват само за 2,4-гигахерцовия обхват –
в някои модели (даденият на ред 3 от табл. 3) изцяло, а
в други (редове 1 и 2) той е леко стеснен. Освен това
практически не се произвеждат отделни приемници и
предаватели. Значително по-широката честотна лента
на обхвата в сравнение с модулите до 1 GHz позволява
увеличаването на DR и ползването в редица случаи на
специфични начини за формиране на излъчваните сигнали с цел подобряване на някои параметри. В модула от
ред 2 се използва непосредствено разширяване на спектъра (Direct Sequence Spread Spectrum) DSSS, чрез което
се подобрява отношението сигнал/шум на приеманите
сигнали. Вече намира приложение и познатото от други
области на телекомуникациите скокообразно изменение
на честотата (Frequency Hopping Spread Spectrum) FHSS,
което се прави по псевдослучаен закон. Типични мрежи
за свързване на тази категория приемо-предаватели са
S и Р2Р, в които може да се използва адресиране и обмен
на данните в пакети (например този на ред 1). Предлагат се и модули с улеснения за ползване по избор на
вътрешна и външна антена (ред 3).
Характерни приложения на приемо-предавателите над
1 GHz са индустриалните системи за телеуправление и
тези за дистанционни измервания.

Wi-Fi модули
Те винаги са приемо-предаватели и се отличават от
вече разгледаните по начина на обмен на данните в съответствие с популярния международен стандарт за безжични мрежи, което определя различия в структурата и
параметрите им. Скоростта на обмен на данни обикновено е значително по-висока, което изисква ползването
на подходящи модулации, а за избягване на смущения върху
съседни устройства модулите са в съответствие с определени международни норми, например EN 300 328 и
EN 300 440. Сред често използваните мрежи за връзка
отново са S, P2P и Р2М, а с възможност за адресиране
са модулите в редове 2-4 и 7 на табл. 5. Съществени
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Таблица 4. Приемо-предаватели над 1 GHz
¹

Ì î ä åë

1
2
3

A M B 2 2 2 0 -1
S T D -5 0 3
RM024

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

f - î á õ â à ò è , M H z ( ì î ä óë à ö è è )
[ á ð î é ê à í à ë è ] ; { D f, M H z }

Î áõâ àò â úò ðå/LO S
(è í ò å ð ô å é ñ è )

A m b e r W ir e le s s
2,4015 - 2,4775 (FSK)
C ir c u it D e s ig n
2402,5 - 2478,5; {1} (FSK+DSSS); [77]
Laird Technologies 2400 - 2483,5; {1,5} (MSK+FHSS); [42]

/2km (UART)
/3 0 0 m
100m/1km

P T X ,d B m ; ( S ,d B m )
[D R ,kbps] {Za,W}

U ,V (ITX/IRX,m A )
[ISTB,mA ]

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

+10; (-115) [72max]; {50} 1,9-3,6 (37/9) ; [<1] -40¸+85 (30,8x17x4); [3]
+10; (-93) [288]
3 ,3 -5 ,5 (6 5 / 6 5 )
-20¸+65 (40x29x5); [10]
+3,5¸+18; (-95) [280max] 2,3-3,6 (40/36) ; [0,38]
-4 0 ¸ + 8 5

Таблица 5. Wi-Fi модули
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

AMBW020

Amber Wireless

2

AMB2730

IEEE802.11.b/g/n (2412-2484) [OFDM;
CCK; MCS]
Amber Wireless IEEE802.15.4; {16} (2405-2480); [O-QPSK]

XBee-PRO

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

(5 0 )

+20 (-95) [54max]

3,3 (260/63) [5]

-30¸+85 (26x15x4) [3]

/800m (50); [UART]

Digi International

IEEE802.15.4; {12} (2400)

60m / 750m

+10; (-100) [0,25]

IEEE802.11.b/g/n (2400 êàíàëè 1-13;
5000 êàíàëè 36-165)
IEEE802.11.a/b/d/e/g/h/i/n (2400 êàíàëè
1-13; 5000 êàíàëè 36-165)

/500m (UART; SDIO)

+16 [65]

u - b lox

6

ODIN-W262

u - b lox

Фиг. 3.

U ,V (ITX /IRX ,m A )
[IS TB,mA ]

+20; (-100) [0,25]
+8,5; +13 (-71¸-93);
[1-72,22]

ODIN-W160

ZWIR4512

P T X , d B m (S , d B m )
[D R , M b p s ]

(UART; SPI)

5

7

Î áõâ àò â úò ðå/LO S
(Za,W) (èíò åðô åéñè)

IEEE802.11.b/g/n (2400-2500); {13}

3 XBee WI-Fi S6B Digi International
4

Ñ ò à í ä à ð ò (f-î á õ â à ò è , M H z )
[ ì î ä óë à ö è è ] { á ð î é ê à í à ë è }

ZMDI

IPv6; (865-928); {3} [BPSK; O-QPSK]

(UART; RMII)

+19 [11-144]

3-3,6

-40¸+85 (22,3x14,8x4,5)

(50) (UART; SPI; I2C]

-11¸+10; [0,02-0,1]
(-101¸-110)

2-3,6; [3,5]
(23,4/10,5)

-40¸+85 (27,9x16,5)

приложенията някои модули
могат да се монтират върху
платки за други проводникови
интерфейси, например RS232 и
USB. Особеност на модулите в
редове 5 и 6 е възможността
за работа с Bluetooth v4.0.
Основните приложения на
Wi-Fi модулите са за дистанционен контрол и управление, сензорни мрежи, мрежи за събиране на данни, сървъри, мрежови
шлюзове (Gateway) и др.

IQRF модули
В основата им са приемо-предавател и процесор с вградена
специализирана операционна
система (OS) за осигуряване на
тяхната работа в масово разпространените мрежи WMN
(от Wireless Mesh Network) чрез
използване на съответните
Източник: Microrisc
MESH Protocol и IQMESH
Фиг. 4.
Protocol. Структурата на модуособености са принципната възмож- лите е показана на фиг. 4 и в нея RF
ност за обмен на данни с други уст- е приемо-предавателят за един или
ройства от същия стандарт, както повече от ISM обхватите 433 MHz,
и за свързване на мрежа от модули 868 MHz и 919 MHz с основна
към други мрежи.
DR=19,2 kbps. Паметта EEPROM, сенПример за последното е показан
зорът за температура на модула,
на фиг. 3, лявата част (PAN) на коя- вграденият постояннотоков стабито са модули от ред 7 на табл. 5, лизатор LDO и индикаторните свекато PAN е свързана с локална мре- тодиоди могат да имат различия в
жа (LAN), а чрез нея - към широкообх- зависимост от модела. Също различватна мрежа (WAN) от произволен ни са броят на каналите (до 189) и
тип. Това позволява на някои произ- входно-изходните изводи I/О (до 12),
водители да определят модулите а интерфейсите SPI, UART и I2C са за
като подходящи за IPv4/IPv6 комуни- връзка с външни устройства. Чрез
кации и за IoT. При ползването на OS част от функциите на модулите,
табл. 5 трябва да се има предвид, че например избор на канал и PTX, могат
скоростите на обмен на данни на да се програмират чрез езика С.
даден модул, неговата чувствителТипичен набор от модули произност и ITX могат да са различни спо- вежда Microrisc, един от примерите
ред варианта на стандарта, с кой- за какъвто е TR-52D, реализиран с
то той работи. За разширяване на приемо-предавателя MRF49XA на
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2-3,6 (120/36) -30¸+85 (32,2x17x4); [<2]
3,14-3,46
-30¸+85 (33,8x22x4,57)
(184-309/100)
2,8-3,4 (180/55); -40¸+85 (32,9x24,4x2,79)
[<10]
-40¸+85 (22,3x14,8x2,9)
3-3,6
[1,5]

Microchip, подобен на дадения в ред 9
на табл. 1. Модулът е за обхватите
860,48-879,51 MHz и 900,72-929,27
MHz (избирани чрез OS), работи с
FSK, има обхват 300 m, РТХ= -10,5
dBmӞ +7 dBm, S= -110 dBm, и работен температурен обхват -40 °С Ӟ
+85 °С при размери 25x14,9x2 mm. С
подобни параметри и размери е TR54D, но той се захранва с 2,2 -3,4 V.
Характерни приложения на модулите са за дистанционен контрол и
управление (вкл. събиране на данни),
системи за сградна автоматизация,
безжични сензорни мрежи, управление на улично осветление.

Специализирани модули
Придобилите голяма популярност
комуникационни мрежи за граждански приложения могат да бъдат използвани и за обмен на данни в индустрията, транспорта, енергетиката,
охранителните системи и за дистанционно наблюдение на пациенти.
Това е причината за създаването и
бързото нарастване на популярността на специализираните модули за
осъществяване на обмен чрез една
или повече от тези мрежи, т.е. извън
ISM обхватите. Поради естеството
на приложенията скоростите на
обмен обикновено не са големи, което е принципна предпоставка за
свързване чрез мрежите на множество разнообразни прибори и апаратури. Друго съществено предимство е ползването на стандартните протоколи на интернет с неговите многобройни услуги и всички новопоявяващи се допълнения вкл. „облачните“ връзки.
Основната идея за структурата
на специализираните модули е дадена на фиг. 5. Блокът Int с подходящ
куплунг е за връзка с проводникови
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Таблица 6. Специализирани модули
¹

1
2
3
4
5
6
7
8

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Ñ ò à í ä à ð ò è (f-î á õ â à ò è , M H z )

Î áõâ àò LO S ; [D R , kbps]
(è í ò å ð ô å é ñ è )

Cinterion PVS8
G e m a lt o
CDMA2000 (BC0; BC1; BC10)
[3100max] (USB2.0HS)
T C 6 5 i-X
G e m a lt o
Java
(USB2.0HS; SPI; I2C) [14; 4]
Q u e c te l M 9 5
Q u e c te l
GSM; GPRS (850/900/1800/1900)
(2xUART) [85,6max]
Quectel UC20-G
Q u e c te l
UMTS; HSPA+ (800; 850/900/1900/2100)
(USB2.0HS; UART
Parani-BCD110SU Sena Technologies
Bluetooth (2402-2480)
200m-1km (USB; UART)
Parani MSP1000A Sena Technologies
B lu e t o o t h
150m - 1km [3000]
AirPrime Q2697
Sierra Wireless GSM; GPRS; EDGE (850; 900; 1800; 1900) (USB2.0FS; 2xSPI; I2C; 2xUART)
GSM; GPRS; EDGE; HSPA+; LTE (850;
AirPrime WP7102
S ie r r a W ir e le s s
(USB OTG; SPI; I2C)
900; 1800; 1900; 2100)

U , V ; [I S T B , m A ]
(ITX/IRX, m A )

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

3 ,4 -4 ,2

-40¸+85; (37x32x3,6)

3 ,3 -4 ,2
-4 0 ¸ + 8 5 (3 3 x 2 9 x 2 )
3 ,2 -4 ,5
-4 0 ¸ + 7 5 ; [7 ,5 ] (3 5 x 3 3 ,9 x 3 ,3 )
3 ,3 -4 ,6 ( / 1 ,3 )
-40¸+85; [3] (23,6x19,9x2,65)
3,3-4,3; [0,045] (610/ ) -40¸+85; [4,9] (32x29x2,5)
2,7-3,3; [2] (150/ )
-40¸+85; (34,6x14,8x3)
5 (1200/ )
0¸+50 [1414] (203x170x44)
(4 0 0 / ) [2 ,5 ]
-4 0 ¸ + 8 5 ; (4 0 x 3 2 x 4 )

Таблица 7. Радиомодеми
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

f - î á õ â à ò è , M H z ; ( ì î ä óë à ö è è )
[ á ð , ê à í à ë è ] { D f, k H z }

1

ARF73

A d e u n is

400-470; (GMSK) {12,5}

2

A M B 8355

A m b e r W ir e le s s

8 6 9 , 4 -8 6 9 ,6 5 ; (2 G F S K ) (£ 8 };
{25; 50; 100}
2400-2483,5 [7]
140-175; (FSK) [1-255]; {12,5;25}
406-512; (FFSK; 4FSK; GMSK)
[80]; {12,5; 20; 25}
868-920 [127]; {12,5; 25; 50}

3
4

24XStream Digi International
M48-144-SHX1
R a d io m e t r ix

5 ZRT450/470TR5

RFDataTech

6

R F S o lu t io n s

X 8200

Фиг. 5.

интерфейси, Proc е процесорът, работещ с паметта Mem (обикновено
Flash), и RF съдържа усилвателите за
приемане и предаване. Антената
може да е с няколко разновидности –
например дипол, пръчковидна, както
и интегрирана (Chip Antenna).
GSM модули. Освен стандарта
GSM те ползват една или повече от
неговите разновидности (Air
Interface), сред които за мрежи 2G е
GPRS (модулът на ред 3 от табл. 6)
и за 2,5G е EDGE (модулът на ред 7).
Обикновено се предлагат серии от
модули, различаващи се главно по
честотните обхвати и ползваните
интерфейси за проводникови връзки.
Към споменатите приложения се прибавят индустриални мобилни компютри (Industry PDA), определяне на
местоположението на обекти (Personal Tracking), системи за дистанционни измервания, безжични касови апарати (Wireless POS).
Модули за CDMA2000, UMTS и
HSPA+. Стандартът CDMA2000 е
предназначен за 3G мрежи и с него
работи модулът от ред 1 с три обхвата, който е особено подходящ за
преносими прибори поради малката
си дебелина. За UMTS и HSPA+ е модулът в ред 4 с допълнителни приложения в рутери, таблети и автомобили. Стандартът HSPA+ е между
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Î áõâ àò â úò ðå/LO S
(ì ð å æ è ) (à ä ð å ñ è ð à í å )

P T X ,d B m ( S ,d B m )
[ D R ,k b p s ]

U , V (ITX/IRX, m A )
[P oTX/P oRX, VA ]

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

+27¸+36; (-115)
10-28 [16/2]
-30¸+70; [710] (169x100x55)
[4 ,8 ;9 ,6 ]
+27; (-110) [2,4; 4,8; 7-30 (125-530/30-75)
/20km (P2P; P2M); [äà]
-30¸+70; [45] (97x38x19)
9,6; 19,2]
180m/16km (P2P; P2M); [äà] +17; (-105) [10 ;20]
4,75-5,25 (150-75) -40¸+85; [24] (71,8x40,6x8,9)
/5km (P2P; P2M); [äà]
+27; (-113) [4,8]
6-15 (320/27)
-20¸+70 (123x64x30)
+20¸+37; (-117) 10-15,5 (300-2100/<70) -30¸+60; [250] (130x75x30)
[0,15-9,6]
3km/20km [äà]
+7¸+27 [1,2-115,2]
10-26 (340/90)
-10¸+55 (140x65x26)
/50km [äà]

тези, с които работи модулът
на ред 8, а LTE е за 4G мрежи.
Bluetooth модули. Основните им индустриални приложения са за автоматично работещи прибори, дистанционни
измервания и POS апарати.
Два примера за Bluetooth Class
1 са дадени на редове 5 и 6,
като вторият е точка за
достъп (Access Point) и се предлага
със 7 различни антени, всяка от които определя различен обхват.
Свързва се в мрежи Р2М от типа 10/
100 Ethernet с най-много 28 възела и
има MTBF=30,5 години. Сред специфичните приложения на тези модули
са диагностиката и контролер на автомобили.

Радиомодеми
Наименованието им (Radio Modem,
RF Data Modem) RMd изяснява тяхната същност за двупосочен безжичен
обмен на данни между устройства
при спазване на утвърдените принципи в класическите модеми за проводникови връзки. Част от RMd осигуряват обмен между прибори, работещи с някой или някои от проводниковите интерфейси – дадените в
редове 1 и 6 на табл. 6 за RS232 и
RS485, ред 2 за един от RS232,
RS485, UART или USB, ред 4 за RS232
и ред 5 за RS232, RS422 и RS485. В
тези случаи RMd обикновено е снабден с женски куплунг от съответния
интерфейс с цел лесно свързване на
прибори, например терминали, дисплеи и програмируеми логически контролери (PLC). Освен тази съществена особеност на RMd в сравнение с
радиомодулите те обикновено имат
възможност за обмен на значително

по-големи разстояния, поради което
някои производители ги определят
като заместители на кабелните
връзки (Cable Replacement, Cable-free
Transmission). В тези случаи RMd работят в споменатия режим TrM,
обикновено използван при връзки Р2Р.
За връзки Р2М може да се окаже необходим режим AdM, а за увеличаване на разстоянието за обмен съществуват RMd за работа в режим
RpM. Друга особеност е наличието
на RMd като самостоятелни прибори със собствена кутия (редове 1 и
5), което освен механична здравина
е предпоставка за ползване в агресивна работна среда, например с
повишено замърсяване, при контрол
на тръбопроводи, в транспортни
приложения, прибори за армията и
полицията, ядрени централи. Основните параметри на характерни модели са в табл. 6. Трябва да се има
предвид, че даваният обхват обикновено е в сила при най-добрата
възможна антена, а производителите предлагат няколко разновидности в зависимост от конкретното
приложение. С РоТХ и PoRX са дадени
консумираните електрически мощности съответно при предаване и приемане, които понякога се използват
вместо ITX и IRX.
Типичните приложения на RMd са
в системи за събиране на данни, дистанционно измерване на показанията
на уреди, индустриални системи за
дистанционно управление (вкл. М2М
системи) и за автоматизация, в сензорни мрежи (вкл. във вградени системи), операторски системи (SCADA) за
енергетиката, охрана на сгради, системи за контрол на превозни средства (Fleet Management) и др.

май 2015

G

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

innovation, quality, customer support

ERSA

TOTECH

ÑÅËÅÊÒÈÂÍÀ ÑÏÎÉÊÀ ÂÚËÍÀ
ëåñíî è èíòóèòèâíî óïðàâëåíèå
áúðçî îáñëóæâàíå
ïðîñëåäèìîñò íà ïðîöåñèòå
åëåêòðîìàãíèòíà ïîìïà çà
ðåãóëèðàíå íèâîòî íà ïðèïîÿ
áåç çàãóáè îò øëàêà
ìèíèìàëíè ïðîèçâîäñòâåíè
ðàçõîäè

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

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

май 2015

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

VISCOM

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ

63

платена публикация

Wuerth Elektronik eiSos стартира
разширена програма за кондензатори
Wuerth Elektronik eiSos, един от водещите европейски производители на пасивни компоненти, допълни
програмата си за EMC компоненти с въвеждането на
сертифицирани X2 филм и X & Y керамични кондензатори. Допълнително се предлагат и алуминиеви електролитни и алуминиеви полимерни кондензатори, както и многослойни керамични кондензатори (MLCC).
VDE, cULus и CQC сертифицирани X2 филм-кондензатори в 275 V (AC) и 310 V (AC) напрежение гарантират надеждно подтискане в приложенията.
MLCC версии на X & Y кондензатори.
Всички типове са TUV тествани и са одобрени съгласно съответния UL стандарт.
Алуминиеви електролитни кондензатори във VChip SMD, Radial THD, и Snap-In корпуси, с високи капацитети и напрежения в диапазона до 450 V (DC),
както и неполярни версии.
Алуминиеви полимерни кондензатори във V-Chip
SMD и Radial THD с изключително ниски ESR стойности, високи капацитети, дълъг живот и напрежения към момента до 63 V (DC).
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Всички компоненти в наскоро публикувания каталог са налични на склад. Мостри са достъпни безплатно. Освен това, компанията предлага дизайн-китове
за X2 филм-кондензатори и MLCC в различни дизайни.
Стартирането на продуктите се придружава и
от нов наръчник от Wuerth Elektronik eiSos: "ABC of
Capacitors". Книгата предлага изчерпателно запознаване с параметрите на кондензаторите с практическa насоченoст, написана от разработчици за
разработчици.
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Значението на
на "Industry 4.0" и IoT
за българската индустрия
Германското правителство въвежда
термина "Industry 4.0" през 2012, за да насърчи качествено нова стъпка в компютъризацията на промишленоста и е основа
за изграждането на така наречените "интелигентни фабрики" (Smart Factory) . Има
шест основни принципи за определяне и
осъществяване на Industry 4.0:
• Оперативна съвместимост: способността на кибер-физически системи (напр. интелигентни машини),
хора и " интелигентни фабрики"
(Smart Factory), да обменят информация помежду си посредством "интернет на нещата" (Internet of
Things) и "интернет на услугите"
(Internet of Services);
• Виртуализацията: виртуално копие
на "интелигентна фабрика" , което се
създава посредством свързване на
данни събрани от физически сензори
с виртуални модели на производствените процеси;
• Децентрализация: способността на
кибер-физически системи в рамките
на една интелигентна фабрика да
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вземат самостоятелни решения;
• Информация в реално време: способността да се събират и анализират данни и взимане на решения в
момента;
• Ориентация към услуги: предлагане на услуги на кибер-физическите
системи, хора и "интелигентните
фабрики", посредством "интернет
на услугите";
• Модулност: гъвкаво адаптиране на
интелигентните фабрики към променящите се изисквания чрез замяна
или разширяване на отделни модули.
Четвъртата индустриална революция е същевременно и възможност
и заплаха за българските производители. С нейна помощ, развитите индустриални страни възнамеряват да
подобрят своята конкурентноспособност. Взимайки предвид незавидното
последно място на България по този
показател в Европейския съюз, българските производители и отговорни органи трябва да обърнат специално
внимание на тези тенденции. Както

при всяка революция, така и сега се
отваря историческа възможност да
подобрим нашата позиция по този
толкова важен показател.
NearSoft подпомага предприятията
за продължаваща дигитализация на
всекидневните им оперативни дейности и производствена информация и запълва липсващото звено с вече компютъризираните дейности в администрацията (ERP, CRM) и процесната автоматизация (КИП и А). Разработената от NearSoft система за оперативно управление на производството,
MOM4 предоставя основните инструменти за постигането на тази цел:
подробни производствени графици в реално време, събиране и обработка на
производствена информация, отчети,
анализи и др. Ролята на МОМ4 в изграждането на "интелигентни фабрики" е да координира и управлява интелигентните устройства (IoT) и производствения персонал, като по този начин подобрява значително производствената ефективност.
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IoT
в индустриалната
автоматизация
Приложения и интеграция на концепцията

Б

огатите възможности на
Internet of Things (IoT) изцяло промениха изчислителната и комуникационната индустрия. Потенциалът на платформата е все попривлекателен и за индустриалната автоматизация, където масово се интегрират IoT концепции и
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технологии. Те стават неразделна
част от по-широката област от
комуникационни решения за
свързване на устройства и оборудване, която обхваща machine-tomachine (M2M) интерфейсите, IP
протоколите, а в бъдеще вероятно и мащабната визия за Internet
of Everything (Интернет на всичко).

Концепцията Industrial
IoT
Концепцията Internet of Things
е базирана на идеята за среда, изцяло опосредствана от аналогови
и цифрови интелигентни сензори и
контролни системи, които комуникират помежду си посредством
IP протоколи и оптимизират работата и ефективността на
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възможностите за свързване на
мащабни сензорни и контролни системи с решения за обработка и
анализ на данни, което би могло да
позволи значително оптимизиране
на процесите и повишаване на
тяхната ефективност. В индустриалната автоматизация отдавна се внедряват потребителски
технологии след масовата им комерсиализация. В този смисъл
адаптирането на IoT приложенията за подобряване на производителността и по-добра интеграция
на индустрията с бизнес системите е логична стъпка.
свързаните устройства и оборудване. IP (Internet protocol) е основният и най-използван протокол от
групата интернет протоколи.
Чрез него се осъществява доставка на пакети данни от изходните
към целевите хостове единствено
въз основа на IP адреси.
Визията за интегриране на IoT
функционалност в индустриалната автоматизация се основава на
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Приложения на IoT в
индустрията
IoT може да се използва в автоматизацията за рационализиране,
оптимизиране или създаване на
системни архитектури, които са
по-достъпни, по-чувствителни на
контролни команди и по-ефективни. Целта е постигане на безпроблемно взаимодействие и комуника-

ция между полевите входно/изходни (I/O) модули в производствените предприятия, включително
сензори, контролери, анализатори,
задвижвания, системи за машинно
зрение, видеосистеми и роботи,
което да повиши цялостно производителността и гъвкавостта.
Подобна иновация би могла да максимизира интелигентността на
индустриалните системи и да позволи свързването на всички индустриални устройства, които поддържат IP протокол, включително
полевите I/O модули. Безжични IP
устройства смартфони, таблети и сензори, отдавна се използват за управление на приложения
в производството. Безжичните I/
O сензорни системи по стандартите WirelessHART, ISA100 и WIAPA обхващат IP устройства,
съответстващи на последните
изисквания по актуалната версия
на IP протокола IPv6, които осигуряват по-големи зони на адресиране и подобрена кибер сигурност.
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Архитектурите за автоматизация на IP-опосредствано производство позволяват адаптирането на повече функции в множество нови типове мощни индустриални контролери и сензори с
вградени процесори, което би елиминирало потребността от тромав, скъп и труден за поддържане
софтуер от среден клас. Силна
страна на индустриалните IP
технологии е и потенциалът за
увеличаване на количеството информация и нивото на комуникационните връзки, свързани с производствените процеси, което
позволява повече иновации в обла-
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стта на решенията за индустрията.

Интеграция в
производството
Въпреки множеството бизнес
предимства на конвергенцията на
индустриалните мрежи, част от
приложенията в областта на автоматизацията все още използват отделни мрежи за индивидуални операции. Поддръжката на множество мрежи, които работят
паралелно, както и осигуряването
на необходимия хардуер за свързването им с останалите компоненти на IP-опосредстваната систе-

ма, може да се окаже твърде скъпо
и времеемко. С нарастването на
необходимия брой IP устройства и
сложността на мрежата се увеличават значително и разходите.
Последиците от експлоатиране на
отделни мрежи често налага ненужни разходи и сложност. Две или
три мрежи заемат много повече
физическо пространство от една
обща. В допълнение, управлението
и поддръжката на множество мрежи изисква и повече персонал. Найсъщественият недостатък на
сложната мрежова инфраструктура е липсата на гъвкавост и
възможности за скалиране, необхо-
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дими за задоволяване на нарастващите потребности на съвременните индустриални приложения.
От години компаниите се стремят да интегрират производствените системи в бизнес платформите с цел повишаване на ефективността. IT системите в предприятията постепенно еволюират от системи за ресурсно планиране (ERP),
материално планиране (MRP), планиране на производствени ресурси
(MRPII) и системи за оперативно
управление на производството
(MES) в интегрирани платформи,
които обхващат бизнес инструменти, управление на доставките
и активите, производствени графици и решения за оптимизация. Тези
системи днес функционират в реално време и в тях все по-масово се
внедряват IP-базирани технологии,
които позволяват значително подобряване на производствената
ефективност и възвръщаемостта
на инвестициите.
Целта е синергия между инфор-
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мационните технологии и персонала, чрез която да бъдат постигнати високите производствени
цели. Възможностите за интеграция и на IoT в тази среда могат да
се окажат катализатор на все потясно интегрирани бизнес платформи и системи за автоматизация.

Интелигентна
функционалност в
индустриалната
автоматизация
Internet of Things подпомага компаниите в разработването на
нови услуги и приложения, подобряването на производителността и
ефективността и разрешаването
на критични проблеми. Това важи
в особена степен за индустриалната автоматизация, където
Internet-опосредстваното оборудване води до постигане на по-високо качество и възможности за побързо производство на персонализирани продукти. IoT позволява на

машините и системите за автоматизация сигурно да се свързват
помежду си, към предприятието и
към останалите звена от веригата на доставките.
Днес е налична много повече информация за процесите, машините и продуктите, въз основа на
която да бъдат извършвани анализи и вземани ефективни решения.
Сега компаниите са много погъвкави и чувствителни към изискванията на пазара. В бъдеще
предстои качеството на продукцията и нейният обем да
продължават да се увеличават, докато оперативните разходи се
поддържат в допустими граници.
Така постоянно нарастващите
изисквания на потребителите
могат да бъдат посрещани сигурно и ефективно.
След свързване на производственото оборудване и системите за
автоматизация става възможен
достъпът до всякакъв тип данни
за екологичните показатели на
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процесите и качеството на продукцията (от системите за машинно зрение), както и стойностите на
различни параметри като температура, влажност
и др. Всичко това подпомага нарастването на интелигентността в индустриалната автоматизация и
подобрява:
l Предиктивната поддръжка: интелигентните устройства и системи позволяват събиране и изпращане на данни към дейта центровете. Интелигентните аналитични инструменти осигуряват разходно ефективна поддръжка на оборудването и елиминират потребността от прекъсване на производствените процеси.
l Отдалеченото управление: компаниите могат сигурно и ефективно да управляват, поддържат и подобряват устройства за автоматизация дистанционно. В случай на грешка или повреда, те могат да
бъдат отдалечено диагностицирани и в повечето
случаи проблемът да бъде отстранен.
l Качеството на продуктите: достъпът до повече
данни за произвежданите продукти и използването
на статистически инструменти за процесен контрол значително повишават качеството на продукцията.
В допълнение, IoT технологиите са подходящи за
ретрофит на съществуващи производствени процеси, например при инсталиране на нова машина в съществуваща линия или съоръжение. При внедряването
на контролно оборудване за тестове и инспекция на
продукцията в края на производствените линии чрез
IoT могат да бъдат събирани, систематизирани и
съхранени данните от всички измерени и отчетени
параметри и на тяхна база да бъде извършван анализ. Той може да се използва за справка в реално време
в случай на неизправност на някой от продуктите в
полеви условия. Достъпът до тези данни не изисква
ангажимент от страна на IT отдела и не компрометира сигурността на системата и информацията.
Чрез добавяне на интелигентна функционалност в
производствените предприятия всички служители
могат да се възползват от възможностите на IoT с
цел повишаване на ефективността и постигане на
по-високо качество на крайния продукт, което
напълно да съответства на изискванията и нуждите на потребителите.

Прогнози за развитие
Актуален доклад на агенцията за маркетингови
изследвания IHS прогнозира, че бързо развиващата се
индустриална автоматизация ще доведе до небивало
разрастване на Internet of Things до 2025 г. и IP-адресируемите устройства ще са основният двигател на
тази индустриална експанзия. До 2025 г. в сектора
на индустриалната автоматизация ще бъдат инсталирани общо три четвърти от всички свързани
устройства. Също толкова впечатляваща е и скоро-
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стта, с която се очаква да нарасне инсталираната база. Докладът
изчислява, че броят Интернетсвързани устройства в индустриалната автоматизация ще се увеличи повече от петкратно между
2012 и 2015 г. с комбиниран годишен
темп на растеж от 36.3%.
Много от тези устройства на
практика ще представляват оборудване, което към момента не
разполага с опции за свързаност, но
се очаква да придобие такива и да
стане IP-адресируемо. Това, в комбинация с възможностите за анализ и обработване на големи обеми
данни, ще позволи цялостна оптимизация и синхронизация на производствените процеси с бизнес системите и веригите на доставките.
Ако всички устройства, които използват Internet Protocol, се
свържат в една и съща мрежа, производителите ще могат да достигнат нови измерения по отношение
качеството на продукцията, ефективността, сигурността и безо-
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пасността”, гласи още докладът.

Актуални стандарти в
областта
БДС EN 62264 (ANSI/ISA 95). Интегриране на система за управление на предприятие. Част 1: Модели и терминология; Част 2: Принадлежности на модел на обект; Част
3: Работни модели на управление на
производствени операции; Части
4,5 са в процес на разработване.
ISO/IEC 22400 - Ключови показатели за изпълнение (КПИ) за управление на производствени операции.
ISO 22400 задава неутрална рамка за определяне, дефиниране, обмяна и използване на ключови показатели за изпълнение (КПИ) за
управление на производствените
операции, съгласно стандарт IEC
62264-1 за партидни, непрекъснати и дискретни индустрии.
Business To Manufacturing
Markup Language (B2MML). B2MML
е XML реализация на фамилията
стандарти ANSI/ISA-95 за интег-

рация на контролни системи в
предприятията, международно
познати като IEC/ISO 62264.
B2MML се състои от набор XML
схеми, написани на езика XSD
(въведен от World Wide Web
Consortium), които прилагат моделите за данни в стандарта ISA-95.
Компаниите, които се интересуват от новостите в изискванията
по стандарта ISA-95 по отношение на актуални проекти за интеграция на контролни решения, могат да използват B2MML при интегрирането на ERP системи или
системи за управление на веригата на доставките в производствени системи и платформи за оперативно управление на производството. Стандартът B2MML е
изцяло съгласуван с ISA-95. Той е
достъпен за използване и прилагане без лиценз, стига да бъде посочено името на индустриалния консорциум MESA, автор на документа. Последната версия на стандарта е B2MML V0600.
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Интелигентни сензорни
мрежи
И

нтелигентните сензорни мрежи скоро ще придобият значението на Интернет. Така както глобалната компютърна мрежа позволява достъп до цифрова информация отвсякъде и по всяко време, интелигентните сензорни мрежи ще осигуряват дистанционно взаимодействие с физическия свят в реално време. Умните, свързани в мрежа сензори, ще бъдат навсякъде, събиращи и
обработващи огромни количества данни – от качество
на въздуха и състояние на трафика, до метеорологични
условия и др. Това означава не просто наблюдение на
няколко отделни сензора, а десетки хиляди сензорни възли,
които извършват не само локални измервания, а променят модели. Тази технология ще управлява производства,
ще оптимизира процеси, ще наблюдава условия, ще засича изменения на параметри и ще предсказва необходимост от поддръжка на оборудването.
Повечето използвани в днешно време сензори са големи, скъпи и без вградена интелигентност за анализ или
въздействие върху измерванията. Те осигуряват изолирани измервателни данни за последваща обработка.
МЕМС (микроелектромеханични системи) и нанотехнологиите спомагат за въвеждане на малки, евтини и консумиращи малко енергия сензори. Малките по размер
сензори могат да бъдат разпръснати навсякъде и да
измерват всичко, което можем да си представим. Нис-

ката консумация на енергия означава, че не е необходимо
да бъдат снабдени с големи батерии, а могат да бъдат
захранвани от соларни такива например. Ниската цена
се определя от голямото им търсене на пазара.
Няколко компании вече произвеждат смарт сензори
със свръхнисък разход на енергия, с големина на пощенска
марка, които показват добри резултати при редица
приложения. Малкият размер обаче е само фаза от развитието им. Скоро развитието на интегрираните сензори на силициева основа ще доведат до изработване на
микроскопични елементи, които да бъдат разпръсквани
наоколо като прах.

Комбинация на три технологии
В изграждането на смарт сензорни мрежи се използват три основни технологии:
Микросензори с ниско енергийно потребление. Това
обикновено са МЕМС, структури, произведени като силициеви интегрални схеми. С предимствата на нанотехнологията в близко бъдеще ще се появят и първите сензори с атомен размер.
Вградени чипове, безжични трансивери и фърмуеър за
P2P (точка до точка) комуникация и автономни системи. Докато единичните възли са относително неустойчиви и комуникират на малки дистанции, целите мрежи
са робастни с възможност за комуникация по резервирани (редундантни) пътища.
Софтуер за комуникация, управление и оптимизация
за системи с многобройни възли. В комбинация тези
разработки предоставят условия за изграждане на интелигентни сензорни мрежи, които могат да бъдат
имплементирани в широк обхват. В по-големите интелигентни масиви индивидуалните точки, т. нар. hot spots,
правят анализи в реално време. Освен това се предоставя информация, която улеснява цялостния анализ по разпознаване на модела по невъзможни досега начини. Пример за това са смарт безжичните сензорни мрежи, изградени от малки, умни, евтини чипове преобразуватели, които имат компютърни свойства.
Когато сензорите станат малки, с нисък разход на
енергия и измерванията се предават и координират през
P2P безжични връзки, технологията ще се измести и към
нови софтуерни области: моделно разпознаване, евристичен анализ, автономни системи и т.н. От друга страна, MEMС и нанотехнологиите ще се използват за създаване на евтини и точни био- и химични сензори. В сферата на P2P - P2P мрежите, осигурени на мултинива и с
гарантирано качество, ще разширят безжичните и сателитни връзки.

Приложение
В следващите години развитието на тази технология ще повлияе индустриалните пазари, предоставяйки
огромни възможности. Пряко приложение интелигентните сензори ще намерят в индустриалната автоматизация и управлението на процеси, дистанционния мониторинг в реално време на големи области, комуналните
услуги (автоматизирано отчитане на измервателни
устройства, сградна автоматизация). Разпределените
сензорни системи с компютърни технологии ще бъдат
навсякъде – домове, офиси, заводи, автомобили, търговски центрове, ферми, горски и ловни стопанства.
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Аварийно електрозахранване с дизелови
агрегати - част II
В

първата част на статията
бе направен преглед на основните
компоненти на дизеловите електрически агрегати с акцент върху особеностите при употребата им като
източник на аварийно електрозахранване. Тук ще се спрем на дефинициите за номинална мощност в зависимост от режима на работа и
влиянието на факторите на околна-
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та среда върху мощността на агрегатите. Ще бъдат разгледани типични схеми на електрически уредби с
агрегати за аварийно захранване и
взаимодействието им с UPS системи.

Дефиниции за
номиналната мощност на
дизелови агрегати
Първите части на стандарти ISO
8528 и ISO 3046 дават основните

дефиниции, между които и тези за
номиналните мощности. Има се
предвид максималната полезна електрическа мощност, която може да
отдаде един агрегат, и тя е различна в зависимост от режима и
продължителността на работа.
Основните критерии, по които се
оразмеряват дизеловите агрегати,
са топлинните баланси на двигателя и на електрическия генератор. И
за двата вида машини има стан-

май 2015

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2015

79

електроапаратура
дартни допустими стойности било за абсолютна температура, било за превишаване над температурата на
околната среда на техните критични компоненти. В
зависимост от конструкцията си една машина може
да бъде повече или по-малко топлоустойчива. Например
електрическите генератори от двата масово използвани класа на изолация – F и H, имат, както добре е
известно, различни температурни лимити. Стандартизираните температурни лимити са различни за различни режими на работа, тъй като отчитат не само опасността от незабавна повреда, но и стареенето на изолацията на електрическите машини, респективно, износването на компонентите на дизеловите двигатели. Лимитите са по-строги при по-голяма продължителност на работа или по-голям среден коефициент на натоварване. Всички тези фактори се вземат предвид
от производителите на агрегати, така че не е нужно
потребителят да избира едни или други конструктивни решения, достатъчно е да познава характеристиките на своя товар и да има каталожните мощности на
агрегата, дефинирани в зависимост от режима, както
следва:
Основна мощност (Prime power, PRP). Това е максималната мощност при неограничено време за работа,
с осигурени само прекъсвания за извършване на периодичните профилактики и ремонти по графика, предвиден от производителя, но при следните ограничения на
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натоварването:
l В рамките на кой да е 24-часов период на работа на
агрегата средната отдадена мощност Pa не трябва да
превишава допустимата мощност Pp = 70% PRP. Методиката за изчисляване на Pa е илюстрирана на фиг. 1.
Мощности под 30% PRP се приемат за равни на 30% PRP
(Р4 на фигурата). 24-часовият период отчита само работните часове при включен агрегат. Т.е., при наличие
на интервали с престой („d“ на фигурата) изследваният
период ще обхваща повече от 24 часа календарно време.
l Агрегатите, оразмерени по PRP, обикновено имат 10%
запас по претоварване. Работа с над 100% PRP в рамките на този запас се ограничава до 1 час за кой да е 12часов цикъл.
Посочените ограничения са препоръчителни. Конкретните ограничения за всеки агрегат могат да варират
при различни модели и различни производители.
Ограничена по време мощност (Limited-time running
power, LTP). Това е максималната мощност, която може
да бъде отдадена при работа на 100% натоварване за
сумарно време до 500 часа годишно.
Мощност за аварийно захранване (Emergency
Standby Power, ESP). Това е максималната мощност,
която агрегатът може да отдава при сумарна работа
не повече от 200 часа годишно, при спазване на аналогично като за основната мощност ограничение - в рамките на кой да е 24-часов период на работа на агрегата средната отдадена мощност Pa не трябва да превишава допустимата мощност Pp = 70% ESP. Методиката за изчисление е същата като при основната мощност.
Много от масово произвежданите агрегати се предлагат за два режима на работа – в режим на основна
мощност (PRP) и режим на аварийно захранване (ESP). В
този случай номиналната стойност на ESP е по-голяма
от тази на PRP. Например 275 kW ESP/250 kW PRP. В
режим ESP обаче няма запас по претоварване.
Продължителна мощност (Continuous Power, COP).
Това е мощността, която един агрегат може да отдава за неограничено време при 100% товар. Задължително е да се осигури само прекъсване за извършване на
периодичните профилактики и ремонти по графика,
предвиден от производителя. В този режим няма запас
по претоварване. По това определение се оразмеряват
главно агрегати, предназначени да захранват постоянни консуматори, изолирани от електроснабдителната
система. Както вече стана дума, при продължителна
работа на максимална мощност топлинното натоварване както на двигателя, така и на електрическия генератор са по-тежки, отколкото в режимите с редуцирана средна мощност и/или по-дълги престои. Затова в
агрегатите, оразмерени по продължителна мощност,
се прилагат специални конструктивни решения за повишаване на топлинната и механична износоустойчи-
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вост, а охладителните им системи
са с по-голям капацитет. Всичко
това увеличава цената. Ето защо
масовите дизелови агрегати, използвани за аварийно захранване и другите циклични режими (PRP, LTP), не
се оразмеряват по COP и, съответно, нямат тази величина в каталожните си спецификации.

Конструктивни
изисквания, свързани с
околната среда и
влиянието им върху
мощността
Каталожните данни се дават за
стандартни условия на околната
среда. Влиянието на отделните фактори в случай на отклонение е както следва:
Околна температура и надморска височина. Ефектът от по-високата околна температура върху загряването на машините е очевиден.
Влиянието на голямата надморска
височина е подобно и произтича от
разреждането на въздуха. То намаля-
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Фиг. 1. Изчисляване на средната отдадена мощност Pa.

ва ефективността на топлоотдаването както от двигателя, така и от
генератора. Освен това, както разреденият въздух, така и високата му
температура водят до намаляване
на кислорода в гориво-въздушната
смес, което в крайна сметка снижава изходната мощност. Затова производителите предлагат таблици за

редуциране на номиналните мощности на агрегатите за температури
и надморски височини над каталожните (които обикновено са температура до 40 °С и височина до 1000
метра).
Ниските околни температури не
влияят на мощността на агрегата
в установен режим, но могат да зат-
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руднят пуска на двигателя по ред
причини: увеличено триене поради
свиване на хлабините и сгъстяване
на маслото; снижаване капацитета
на стартовата батерия; кристализиране на парафина, съдържащ се в
дизеловото гориво, съответно, запушване на горивната система. Затова в зависимост от конкретното
приложение следва да се вземат нужните мерки. В случай на открит
монтаж може да се заяви опция с
нагреватели в блока на двигателя.
При нужда трябва да се използва
гориво, обработено за работа в зимни условия.
Влажност на въздуха и кондензация. В нашите условия по-скоро би
могло да има проблем при наличие на
условия за кондензация при ниски
температури. Кондензът създава
проблеми с изолацията на електрическия генератор. Обикновено е достатъчно да се предвидят нагреватели, които да предпазват генератора от образуване на конденз по време на престой на агрегата. По време на работа отделената топлина
и циркулацията на охлаждащия въздух
сами по себе си са достатъчна защита. Комбинация от висока влажност
и високи температури на околния
въздух не е характерно явление за
нашата климатична зона. Тази комбинация може както да вреди на електрическата изолация, така и да води
до обедняване на гориво-въздушната
смес откъм кислород, а оттам –
прегряване на двигателя. За такива
условия се предлагат агрегати в
тропическо изпълнение.
Наличие на атмосферен прах.
Прахът в атмосферата има абразивно действие върху елементите на
дизеловия двигател, а фините частици могат да образуват отлагания,
влошаващи работата на турбокомпресорите. Превенцията срещу това
е използване на въздушни филтри (с
които дизеловите двигатели нормално са снабдени). Пораженията от
праха върху намотките на електрическия генератор са директно абразивно действие и натрупване на
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отлагания, които влошават охлаждането и същевременно привличат
влага и снижават нивото на изолацията. Особено опасни са праховете
от електропроводими материали.
При силно запрашена атмосфера е
необходимо охлаждането на генератора да става в затворен обем,
като на входа на охлаждащия въздух
се поставят филтри. Това намалява
капацитета на охладителната система, тоест необходим е по-голям
генератор за дадената изходна мощност, отколкото при нормалното
изпълнение. Препоръчително е
въздушните филтри да са снабдени
със сензори за контрол на замърсяването.
Наличие на химически агресивни
газове и пари в атмосферата. За
предотвратяване на корозионното
действие върху двигателите и генераторите трябва да се търсят машини в специално изпълнение.
При избора на мощността и характеристиките на компонентите на
дизелов агрегат трябва да се имат
предвид следните аспекти:
l върховите активна и реактивна
мощност на консуматорите в пусков режим и в установен режим;
l преходните процеси на честотата и напрежението при включване и
изключване на консуматори;
l наличието на нелинейни товари.

Ограничения по активна
мощност
Установената активна мощност
се ограничава от термичния баланс
на двигателя. Разгледаните по-горе
дефиниции за номиналната мощност
на агрегата са във връзка именно с
тези ограничения.
Ограниченията по пускова активна мощност идват преди всичко от
максималния въртящ момент и от
динамичните характеристики на
двигателя. При внезапно включване
на електрически товар с мощност
от порядъка на номиналната на агрегата, спирачният момент на товара предизвиква „пропадане“ на честотата на въртене на двигателя.
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Фиг. 2. Максимално
стъпково натоварване на дизелов двигател с турбокомпресор в зависимост
от средното спирачно ефективно налягане.

Максималната стъпка, с която може
да се натоварва един агрегат, зависи от това дали е снабден с турбокомпресор или не. Тези без турбокомпресор могат да поемат наведнъж
100% от товара си, стига предизвиканото от това пропадане на честотата да не представлява проблем
за консуматорите и възстановяването, и да стане за приемливо кратко
време – вж. стандартните допуски
по-долу. Турбокомпресорите обаче
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имат нужда от определено време, за
да развият нужното за дадения товар налягане и това ограничава
стъпката на натоварването. Стандартите ISO 8528-5 и ISO 3046-4
въвеждат величината спирачно средно ефективно налягане p me (break
mean effective pressure, BMEP). Pme е
средната ефективна стойност на
налягането в цилиндрите при работа на номинална мощност и честота. Колкото по-голямо е Pme на един

дизелов двигател, толкова по-малко
скокообразно изменение на товара
може да поеме. Тогава е необходимо
да се прибегне до натоварване на
няколко стъпки – вж. фиг. 2. Когато
стойността на Pme на даден агрегат
е наляво от линия „a“, целият товар
може да бъде поет на една стъпка.
Когато е между линии „a“ и „b“, например стойността „x“, показана на
фигурата, товарът трябва да бъде
поет минимум на две стъпки, като
амплитудата на първата не надвишава стойността „y“, и така нататък. Фигурата представя оригиналните криви, дадени в стандартите без стойностите на Pme. И самите стандарти подчертават, че кривите са примерни, докато характеристиките на реалните двигатели
могат да са различни. В действителност производителите рядко посочват стойността на Pme в каталожните си данни. Пресмятането на
преходните процеси поначало е сложна задача и е много по-добре изборът
на агрегат да бъде консултиран с
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Фиг. 3: Типична P-Q диаграма на синхронен генератор.

доставчика или да бъдат използвани
онлайн калкулаторите, които някои
производители на дизелови агрегати
предлагат.

Ограничения по
реактивна мощност
Аналогично, ограниченията на
пълната реактивна мощност в установен режим идват от термичния
баланс на електрическия генератор.
На фигура 3 е показана типична P-Q
диаграма на синхронен генератор.
Участъкът m-n представя работата
на генератора в режим на превъзбуждане, респективно – ограничението
по прегряване на ротора (тоест по
максимален ток на възбуждане). Дъгата n-p представлява ограничението
по прегряване на статора (тоест
по ток или пълна мощност на статора). Обичайно работата на генератора в тази част от кривата не
е възможна, тъй като агрегатът се
комплектова с генератор с мощност, малко по-голяма от тази на
двигателя и в този случай определящо е ограничението по мощност на
двигателя – отсечката q-r. Частта
p-s представя ограничението по устойчивост в режим на недовъзбуж-
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дане. Товарът, представен
със своите активна и реактивна мощност, във всеки
един режим трябва да попада вътре в кривата m-q-r-s.
Автоматичното ограничаване по максимална активна
мощност се реализира от управлението на двигателя, а
ограниченията по превъзбуждане и недовъзбуждане – от
съответните функции на регулатора на възбуждане.
Важно е да се отбележи, че
тази крива представя ограниченията за продължителен
режим на работа. Възможностите за краткотрайно претоварване по ток (пълна
мощност в kVA) на генераторите са доста по-големи и
каталозите на някои производители дават тази величина.

Преходни процеси на
честотата и
напрежението
В действителност най-често не
максималните стойности на мощностите, а ограниченията, свързани с
преходните процеси, са тези, които
са определящи при оразмеряването
на агрегата. Особено тогава, когато
се включват големи единични или
групови консуматори.
Стандарт ISO 8528-1 определя
четири класа агрегати с двигатели
с вътрешно горене, в зависимост от
типа захранвани консуматори:
l G1 – товари с общо предназначение и осветление. Изискванията към
отклоненията в параметрите на
честотата и напрежението за този
клас са най-леки.
l G2- осветление и електродвигатели. Изискванията за този клас се
доближават до изискванията към
обществените електроразпределителни мрежи.
l G3- телекомуникационно оборудване.
l G4- компютърно оборудване.
Стандартът ISO 8528-5 определя
максималните отклонения от често-

тата и напрежението по време на
стъпково изменение на товара за
всеки от класовете G1, G2 и G3,
показани в таблица 1. Изискванията
за клас G4 са най-тежки и стандартът указва те да бъдат договорени между потребителя и производителя на агрегата.
В таблицата неслучайно са дадени ограничения за отнемане на 100%
товар, докато амплитудата на
стъпковото поемане на товар не е
посочена във връзка с ограниченията
за максимална амплитуда на стъпковото натоварване, разгледани погоре.
Фиг. 4 показва най-често прилаганата схема за резервиране в една
електрическа уредба, например на
промишлено предприятие или
търговски център. Тя включва няколко нива на резервиране. Неотговорните товари се захранват само от
обществената електроразпределителна мрежа. В тази група попадат
товарите от категории 2 и 3 по
Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Отделянето на тези
товари от шините на дизел генератора значително редуцира необходимата мощност за резервиране. От
шините на дизел-генератора се захранват отговорни товари, които се
класифицират в категория 1 по наредбата. Те търпят безтокова пауза за времето от автоматичното
регистриране на липса на основно
захранване до развъртането на дизеловия агрегат. UPS захранва консуматорите от категория 0, които не
търпят никаква безтокова пауза.
Наличието на дизел агрегата позволява да бъде използван UPS с акумулаторни батерии с относително
малък капацитет, достатъчен да
поддържа работата му само за времето, необходимо за пускане на агрегата. Същевременно, един UPS с
директно преобразуване, каквито са
повечето съвременни UPS, може да
изиграе ролята на стабилизатор на
захранването на най-чувствителните консуматори като телекомуника-
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електроапаратура
Таблица 1.
Ïð î ïàäàíå íà ÷åñò î ò à ïð è ïî åì àíå íà ò î âàð
Ïîêà÷âàíå íà ÷åñòîòàòà ïðè îòíåìàíå íà 100% òîâàð
Âð åì å çà âúçñò àíî âÿâàíå íà ÷åñò î ò àò à
Ïðîïàäàíå íà íàïðåæåíèåòî ïðè ïîåìàíå íà òîâàð
Ïîêà÷âàíå íà íàïðåæåíèåòî ïðè îòíåìàíå íà 100% òîâàð
Âðåìå çà âúçñòàíîâÿâàíå íà íàïðåæåíèåòî

ционното и компютърното оборудване. В такъв случай не е необходимо дизеловият агрегат да бъде избран за режим на работа G3 или G4,
а за G1 или G2 в зависимост от вида
консуматори от категория 1. Разбира се, при много ценно и отговорно
оборудване може да се вземе предвид и малката, но не и нулева вероятност от повреда на UPS по време
на работа с дизеловия агрегат и
превключването на неговите консуматори на работа през байпас. Тогава решението би могло да бъде както втвърдяване на изискванията към
дизеловия агрегат, така и дублиране
на UPS.
Принципно, товарите влияят
върху преходните процеси посредством:
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G1
-15%
+18%
10 s
-2 5 %
+35 %
10 s

G2
-10%
+12%
5s
-2 0 %
+25%
6s

G3
-7 %
+10%
3s
-15%
+20%
4s

l характеристиките на изменение
на консумираната активна и реактивна мощност по време на пускане;
l реакцията си към захранване с честота и напрежение, различни от
номиналните.
По-съществените характеристики
на дизел агрегатите, от които зависят преходните процеси на честотата и напрежението, са:
l инерционният момент на агрегата (в това число маховикът на двигателя);
l бързодействието, с което двигателят поема измененията в активната мощност – зависи от регулатора на обороти, от системата за
впръскване и най-вече от турбокомпресора;

Фиг. 4: Типична схема на резервиране
в електрическа уредба.

l електрическите параметри на генератора и на уредбата (активни и
реактивни съпротивления);
l кратността на възбуждането на
генератора, бързодействието и характеристиката на регулиране.
Продължава в следващия брой.
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Продуктивно и гъвкаво маркиране
Íîâèÿ TruMark 5050 îò TRUMPF ïðåäëàãà ìàêñèìàëíà ïðîèçâîäèòåëíîñò è ãúâêàâîñò ïðè ìàðêèðàíå íà ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò ìàòåðèàëè.
TRUMPF разшири изключително успешната си серия TruMark 5000 като добави новия
TruMark 5050, маркиращ файбър лазер. С регулируема дължина на импулса между 7ns и
500ns, той може да маркира разнообразни материали, постигайки страхотни резултати.
Високото качество на лъча от M2<1,6 и високата средна мощност, правят TruMark 5050
идеален за прецизно гравиране и на изключително деликатни материали. Кратките импулси позволяват много точно определяне на
енергията подавана към детайла. От своя
страна, по-дългата им продължителност повишава производителността поради по-голямото количество вложена енергия. Производителността допълнително може да се увеличи чрез опционалната двуглава система.
Тук лазерната мощност се прилага към две
скенерни глави, така че два детайла могат
да бъдат маркирани едновременно.

Широка гама от приложения
Със своята инфрачервена светлина от
1062nm и регулируема продължителност на
импулса, TruMark 5050 може да се използва за
широк спектър от различни материали. Той
може икономично да обработва всички конвенционални метали, включително мека стомана, неръждаема стомана, алуминий, мед и то
с много високо качество, особено при дълбоко
гравиране. Доброто съчетание на висока средна мощност, различни форми и продължителност на импулсите, правият TruMark 5050
привлекателен за микро-обработка - като рязане на тънки слоеве и фолиа. Типични области на приложение са медицинските технологии, металообработващата индустрия, електрониката и автомобилната промишленост.
Благодарение на компактната обработваща главата и връзки между отделните компоненти, TruMark 5050 може да бъде интег86

риран изключително лесно, както в нови така и във вече съществуващи производствени
системи. Друго предимство - сертифициран
е да отговаря на клас на защита IP54. Той е
защитен от прах и водни пръски и е идеално
подготвен за най-разнообразните производствени условия в индустриалната среда.

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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Средства за оптимизация
на процеса на шприцване
на пластмаси
Ш

прицването и екструзията
на пластмаси са широко прилагани
технологии за изработка на пластмасови изделия с различни големини и форми в полимерната индустрия. Двата метода са изключително сходни по своята същност и
представляват леене на разтопени
пластмаси под налягане. При шприцването на пластмаси се получава
минимално количество отпадъчен
продукт, който може да бъде
събран и рециклиран в технологичния процес.
Съвременните шприцавтомати и
шприцмашини са високоавтоматизирани и роботизирани системи,
чийто дизайн е насочен към все повисока ефективност на процеса,
включително по-малко отпадъчен
продукт, по-малко консумирана енергия, възможности за многослойно
производство, прецизен контрол на
операциите и др. За оптимизиране
на оборудването за шприцване на
пластмаси в модерните производ-
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ства се използват редица иновативни системи и технологии.

Същност на
технологията шприцване
Технологията се състои в леене на
пластмаси (термопластични и термореактивни полимери) от шприц
автомат под налягане в матрици,
наречени шприцформи, изработени
обикновено от стомана или алуминий. Предимство на метода е, че
могат да бъдат изработвани триизмерни изделия. Изходният материал
(който може да е под формата на
полимерен прах, гранули и др.) се подава в загрят резервоар, където се
разтопява при определена температура и се излива под налягане в отвора на шприцформата. Там материалът се охлажда и втвърдява. Технологията се използва за производството на широка гама от изделия с различни форми и големини.
При проектирането на изделията
се следва принципът, че те трябва
да могат да бъдат лесно изработени чрез шприцване. Оптимизация на

процеса може да бъде постигната
чрез подобрения в инструменталната екипировка, проектирането, използвания изходен материал, интегрирането на високотехнологични
термоконтролери за прецизен контрол на температурата на процеса и
др.

Иновации в леяковите
системи и
инструменталната
екипировка
Оптимизация на процеса леене на
пластмаси под налягане може да бъде
постигната посредством интегриране в производството на високотехнологични леякови системи и
инструментална екипировка, позволяващи значително разширяване на
обхвата на възможностите на технологията. Сред новостите в тази
област са екструдерните глави за
многослойно производство, системите за многогнездово, странично и
двойно шприцване, дюзи с наклонен
връх под различен ъгъл спрямо работната повърхнина и др. Новостите в
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шприцването на пластмаси може да
бъде постигната чрез внедряване на
автоматизирани системи за подмяна на инструменталната екипировка и екструдерните глави/дюзи, които позволяват бърза смяна на инструментите и по-кратки прекъсвания
на технологичния процес.

Системи за двойно
шприцване

шприцформите включват подобрен
дизайн с цел улесняване на шприцването и по-лесно изваждане на охладеното изделие, лесно почистване на
инструмента, по-гладка повърхност
на готовото изделие и др. Голяма
част от производителите на леякови системи и инструментална екипировка за шприцване предлагат и
специализирани системи за производство на едрогабаритни детайли,
които са оптимизирани за особеностите на този тип операции и позволяват максимална ефективност.
Значителна оптимизация на

90

Двойното шприцване на пластмаси е съвременен метод, чрез който
могат да бъдат произвеждани изделия с прости и сложни форми от два
различни полимера или с два различни цвята едновременно в рамките на
един машинен цикъл. Предимства на
технологията са много по-високата
ефективност, скъсените производствени цикли, елиминираната необходимост от смяна на главите/дюзите за различните материали (цветове) и др.
Двойното шприцване включва две
дюзи или една дюза с два изхода за
едновременно шприцване на материал в различни зони на шприцформата. В рамките на процеса тя може
да се отваря и завърта под различен
ъгъл в зависимост от дизайна на
изделието, което се произвежда.
Възможността за паралелно изработване на две отделни зони от
продукта позволява непрекъснат
производствен процес.
Потенциалът за оптимизация на
леенето под налягане чрез двойно
шприцване се състои в разширяване
на гамата произвеждани продукти,
включително многоцветни изделия и
компоненти с високо качество на

повърхността и изключително ниски загуби на материал по време на
производствения цикъл.

Екструзия на пластмаси
Екструдирането на пластмаси по
своята същност представлява леене на пластмаса под налягане, което
се различава от шприцването по
това, че позволява непрекъснатост
на процеса и се използва главно за
изработката на изделия с издължена
форма (тръби, кабелни изолации и др.)
или малка дебелина и голяма площ
(например термопластични покрития, полимерни фолиа и панели и др.).
При екструзията на полимери изходният материал обикновено е под
формата на гранули, които се подават в бункера на екструдерния автомат, където се загряват и разтопяват при дадена температура. На
тази фаза могат да се добавят различни добавки като оцветители и UV
инхибитори за пластмаса.
Загретият материал обикновено
се впръсква под налягане през двуизмерен отвор на шприцформата,
където бива оформян от вътрешните канали, охлажда се и се втвърдява в желаната форма.

Иновации в
екструдерните глави
Пластмасовите изделия за бутилиращата и опаковъчната индустрия
обикновено са еднослойни по своя
дизайн и се изработват чрез конвенционално шприцване или екструзия.
При тази традиционна и добре позната технология оптимизацията на
процеса се състои в съвременни сис-
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теми с подобрен дизайн за минимални загуби и равномерно разпределение на материала, високо качество
на повърхността на продукта и максимално скъсяване на прекъсванията
за подмяна на цвета или материала.
Екструдерните глави за еднослойно
или единично леене позволяват изработка на отливки в широк диапазон
от размери (например диаметър от
25 до 650 мм), като най-съвременните леякови системи позволяват висока производителност, лесна поддръжка и скалиране на производството чрез едновременно леене с до 24
дюзи/глави.

Многослойно леене
Все по-широкото използване на
полимерни изделия в различни индустриални сектори повишава изискванията към качеството и характеристиките им. На пазара на шприцавтомати се предлагат съвременни
решения за оптимизиране на шприцването посредством многослойно
леене на до 6-7 слоя материал (различен изходен материал или различен
цвят) едновременно, както и за паралелно шприцване под налягане в
различни отвори на шприцформите.
Модерните технологии позволяват
изработване на сложни многоцветни изделия и дори такива с прозрачни компоненти, без това да компрометира здравината и устойчивостта им.
Екструдерните глави за многослойно леене позволяват високо качество на повърхнината на готовите изделия и възможности за прецизен последващ печат върху повърхно-
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стта. Технологията редуцира значително загубите на материал по време на работните цикли, което спестява много средства на производителите, използващи скъпи оцветители и подобрители. Възможностите за рециклиране на отпадъчния
материал допълнително оптимизират процеса.
Системите за многослойно леене
правят възможна и паралелната изработка на защитно покритие на
изделията, подсилен удароустойчив
слой или електропроводим слой, които придават различни свойства на
готовите продукти и позволяват
приложенията им в редица индустриални области.

Иновации в материалите
и технологията
Редица иновативни технологии
навлизат на пазара на решения за
шприцване на пластмаси. Изключително голям потенциал за подобрения с цел оптимизиране на процеса
на леене под налягане е налице в областта на материалите, където се
проектират и патентоват технополимери с различни свойства и характеристики, позволяващи изработката на нови типове полимерни
изделия и значително повишаване
ефективността на производствените операции. Все по-често се използват например нискотемпературни
термопластични полимери, които
изискват по-малко енергия за загряване и разтопяване и ускоряват леенето и втвърдяването на готовия
продукт.
Много от новостите в област-

та на адитивното производство
(3D принтирането) паралелно се
пренасят и в конвенционалното
шприцване на пластмаси. Високотехнологичните съвременни шприц
автомати и леякови системи са
напълно автоматизирани, което
значително скъсява работните цикли и повишава цялостната ефективност на технологията. Посредством сензори, контролери, комплексни софтуерни платформи, системи за машинно зрение и роботизирани системи операциите, в които традиционно е налице загуба на
ресурс (изходен материал, труд,
време, енергия и др.), могат да
бъдат оптимизирани.
Значителни подобрения на технологията могат да бъдат постигнати посредством използване на CAD/
CAM системи за проектиране и производство на шприцформите, както
и виртуални инструменти за компютърно симулиране на леенето под
налягане чрез сложни алгоритми, за
да се елиминират потенциалните
грешки и загуби на материал при
реалната операция и да се оптимизира дизайна на шприцформите.
Всички тези технологични подобрения на процеса на шприцване позволяват оптимален контрол на качеството, който е основен приоритет при изработката на изделия за
медицинско оборудване или електроника например, намаляване на разходите и времето за производство на
пластмасови изделия и значително
повишаване на екологичните им характеристики поради намалената
консумация на енергия.
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Meusburger с нови продукти
на пазара от април
През Април Мойсбургер представи разширен асортимент в областта на щанците, шприцформите и
металообработката както с множество нови продукти, така и с изцяло нови продуктови групи.

на при изработването на микро детайли от пластмаса. Освен самите
полуформи и изхвъргачния пакет с
вградено водене, към тази група са
налични и множество допълнителни
елементи за водене, охлаждане и т.н.

В областта на щанците
е представена продуктовата
група на газовите пружини и съответните аксесоари за тях. Газовите пружини са напълнени с азот и
отговарят на най-строгите изиск-

вания за качество и сигурност. Намират широко приложение при много видове щанци и инструменти за
дълбоко изтегляне.

Нови в програмата за щанците
са и няколко вида електроерозийни
заготовки, предназначени за изработването на поансони, които вече
се предлагат и от материал HSS и
прахова металургия с твърдост до
66 - 2 (HRC) и множество размери.

В областта на
шприцформите
също се появи изцяло нова продуктова група, а именно тази на микроформите, която е предназначена
за изработване на шприцформи за
машините на "Babyplast", които позволяват голяма гъвкавост и бързи-
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ластта с допуски в µ-областта.
В областта на металообработката е представено ново размагнетизиращо устройство, което позволява бързото премахване на остатъчния магнетизъм при плочи,
поансони, матрици и инструменти
с различни размери.

Нови в асортимента на
крепежните изделия

При шприцформите нови са и
крайните изключватели с компактни размери Е 6512 за спестяване
на място при вграждането им в
инструментите, както и синята
тушираща паста, намираща приложение при напасването на двете полуформи.
Нови изделия за изхвърлянето
на шприцови детайли са наклоненият изхвъргач Е 3248 и еластичният изхвъргач Е 3260, които са
усъвършенствани по отношение
на улесненото вграждане и гарантират дълъг живот на инструмента благодарение на специалната си конструкция.
Новата ключалка Е 1845 позволява последователно отваряне на няколко формообразуващи плочи и едновременно с това спестява място
в инструмента като се вгражда в
отворите на две от четирите водещи колонки и втулки на шприцформата.

са пристягащите планки с HWS
120 и HWS 122, които имат широко приложение за закрепване на
различни видове изделия благодарение на променливата си височина и на двете си присъединителни повърхнини.

Разширението на
групата от
металообработващи
инструменти

В областта на полирането, освен разширяването на гамата от
полиращи камъни и четки бе представен диамантен спрей, който
позволява лесното и равномерно
нанасяне на всякакъв вид повърхности, без необходимост от допълнително разреждане и разпределяне. За оптимални резултати при
полирането вече се предлагат и няколко вида настолни лупи и осветителни тела, които работят със
студена светлина и имат възможност за насочване на светлината
от няколко посоки, което от своя
страна премахва опасността от
получаването на сенки по време на
работния процес.

през месец Април също е внушително. Мойсбургер вече предлага
твърдосплавни монолитни инструменти за обработка на закалени
стомани до 63 HRC, графит, както
и мед. Гамата от иструменти започва с размери от 0,2 мм и отговаря на най-високите изисквания в об-

Meusburger Georg GmbH & Co KG
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Зъбообработващи
инструменти
с повишени
експлоатационни
възможности
И

нструментите за обработване на цилиндрични зъбни колела с
еволвентен профил са сложни и
скъпи. Те са широко разпространени в машиностроителната практика. При тази група относителният
дял на инструментите в общите
разходи за извършване на технологичната операция зъбонарязване е
най-голям. Обект на настоящата
статия са представители на групата на зъбонарезните инструменти,
работещи чрез копиране и центроидно обхождане, които се характеризират с по-големи експлоатационни възможности (производителност, трайност, точност, възмож-
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ност за обработване на закалени
заготовки и др.).

Червячни фрези с
повишени
експлоатационни
възможности
При работата на червячните фрези натоварването на отделните
зъби и режещи ръбове е неравномерно. В различните фази на зацепването зъбът е натоварен в различна
степен. Разпределението на натоварването по височина на зъбите е
неравномерно: приблизително 75%
от стружките се снемат от върховата една трета от зъба, 19% от
средната му част и 4% от основната трета част от височината на

зъба. От трите главни режещи ръба
на всеки зъб най-натоварен е върховият, следван от входящия, а наймалко натоварен е изходящият страничен режещ ръб. В различните фази
на зацепването на червячната фреза с колелото стружката е права, Гобразна или П-образна, като отделянето на последните две форми по
предната повърхнина предизвиква
увеличено натоварване, износване и
сили на рязане.
Тези особености на силовата картина, както кинематичните разновидности на процеса, конструктивните и технологични особености на
високоефективните режещи материали, са използвани за реализиране
на различни идеи за създаване на ин-
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струменти с повишени експлоатационни възможности в сравнение с конвенционалните червячни фрези – едноходови, монолитни, от бързорежеща стомана с радиална предна
повърхнина (нулев преден ъгъл).

Червячни фрези с
изменена схема на работа
Условно зъбчетата на работната
част на фрезата могат да се разделят на чисто режещи и профилиращи.
Дължината на профилиращия участък
се определя на базата на определени
параметри на заготовката.
Точността на обработката може
да се увеличи, ако се увеличи броят
на профилиращите зъбчета.
Облекчаване натоварването на
зъбите в най-натоварената зона
може да се постигне чрез въвеждане на височинна корекция или корекция по дебелина на зъбите в конкретния участък, така че зъбчетата,
участващи в предварителното изрязване на междузъбията да се увеличат по височина и по брой, някои
неработещи зъбчета от началото
на фрезата се включват в работа и
облекчават работата на останалите зъби. При това преразпределяне
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на натоварването се увеличава
трайността до презаточване, а при
груби и получисти обработки се
създават възможности за увеличаване на подаването, т. е. на производителността.
Аналогичен ефект на височинната
корекция се получава при коригиране
на зъбите от режещата част по
дебелина.
Коригирането на зъбите на червячната фреза по височина или дебелина превръща фрезата от универсална в специална. Тя се използва
за определено зъбно колело и има
фиксирано базиране спрямо центъра
му. При износване на зъбите инструментът не може да се пренастройва чрез осово преместване.
Възможни са различни схеми за
разпределение на работата между
отделните режещи ръбове на зъбчетата, при което се осигурява проста форма на стружката, по-голяма
трайност и производителност на
инструмента. Пример за това са
върхово натоварена или странично
натоварена схема на зъби на фреза
от бързорежеща стомана. Във втория случай само четните гребени
имат зъби с нормална дебелина.

Стружките са прави, формирането
и отвеждането им е облекчено, но
броят на профилиращите зъбчета е
намален двойно, което прави схемата рационална само за предварителни обработки. Налични са и варианти за металокерамични фрези.
Зъбите в тези случаи работят по
групова схема на изрязване на прибавката, при която броят на профилиращите зъбчета намалява два пъти.
Такива инструменти са ефективни
за предварителна, груба обработка,
а за компенсиране на намалената
точност при получисти обработки
се нуждаят от специални мерки за
повишаване на точността.

Червячни фрези с намален
профилен ъгъл
Обикновено профилният ъгъл на
червячните фрези α0 е равен на ъгъла
на изходния контур на нарязваното
зъбно колело α, но е възможно инструментът да има други профилни
ъгли, произвеждайки колела с ъгъл α.
Намаляването на стойността на
α0 увеличава дължината на профилиращия участък на фрезата, броя на
профилиращите зъбчета на инструмента, точността и гладкостта на
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обработената повърхнина. При запазване на горните показатели може
да се постигне значително увеличаване стойността на подаването,
което се отразява на производителността. Намаляването на δ0 при запазване дебелината на зъба за делителната права на фрезата води до
увеличаване дължината на върховия
режещ ръб, който има най-благоприятна геометрия и снема основната
част от стружките. По този начин
се намалява натоварването на страничните режещи ръбове и се увеличава трайността на фрезата.
Намаляването на профилните ъгли
на страничните режещи ръбове води
до намаляване на задните им главни
ъгли, което може да доведе до нужда
от двустранно ъглово затиловане. В
този случай инструментът става
по-скъп и труден за изработка, както и непрезаточваем, ако конструкцията е монолитна.
Червячните фрези с намален профилен ъгъл се използват за частично
компенсиране намалената точност
на многоходовите червячни фрези,
като за двуходови и триходови инструменти се използват профилни
ъгли на страничните режещи ръбове, съответно 14,5° и 8°.
Основание за възможно използване на инструменти с профилен ъгъл,
различен от този на заготовката,
е, че за да могат да се зацепват правилно две зъбни колела или гребен и
зъбно колело е необходимо основните им стъпки да са равни.

Червячни фрези с
положителни и с
отрицателни предни ъгли
Съществуват червячни фрези с
различни предни ъгли, като най-голямо разпространение при монолитните инструменти от бързорежеща
стомана има вариантът със затилован по спирала зъб с нулев преден
ъгъл. В този случай профилирането е
елементарно, точността - най-висока, но и трите режещи ръба на отделното зъбче влизат и излизат от
зоната на рязане едновременно, с
удар.
Фрезите с отрицателни предни
ъгли се използват предимно при сглобяеми конструкции на червячни фрези с острозаточени металокерамични гребени или отделни зъбчета.
Задните ъгли се получават чрез подходящо установяване на гребена в
тялото. При работа с високи скоро-
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сти през зоната на рязане първо
преминават долните части на страничните режещи ръбове, а последни
– върховите им ръбове. Това осигурява на крехкия инструментален материал по-добри експлоатационни условия. Използването на комбинации от
отрицателен преден ъгъл и намален
профилен ъгъл е подходящо за получисто зъбонарязване.
При фрезите с положителен преден ъгъл натоварването и разтоварването започва от върховия режещ
ръб и завършва в основата на страничните ръбове, което е по-благоприятно от натоварването на зъбите
на фрезите с нулев преден ъгъл и понеблагоприятно от това на фрезите с отрицателен преден ъгъл.

Многоходови червячни
фрези
При определена скорост на рязане
производителността на зъбофрезоването зависи от скоростта на подавателното движение на фрезата
по дължината на нарязваните зъби vf,
която е свързана с честотата на
въртене на заготовката n1 чрез зависимостта:
n1 = zоnо/z1
Кинематичната връзка на инструмента със заготовката е такава, че
първото междузъбие на колелото ще
се обработва от първия ход на фрезата, второто от втория ход и т.н.,
което означава, че всеки зъб на колелото ще се профилира от zo пъти помалко зъбчета, отколкото при работа с едноходова фреза. Тази особеност определя намаляването на точността на еволвентните зъби на
колелото, нарязани с многоходова
червячна фреза.
Ъгълът на подема на винтовата
линия на резбата µ, измерван по делителния диаметър също нараства
с увеличаване броя на ходовете, което води до по-голямо различие в условията на рязане за левите и десни
странични режещи ръбове на зъбите.
Той се определя по зависимостта:
sinµ = mzо/ dmo,
където dmo е изчислителният среден
диаметър на инструмента.
Намалената точност на многоходовите фрези налага те да се използват за предварителна обработка. Работата на многоходовите чер-
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вячни фрези е съпроводена и със значително увеличаване
на силовото натоварване в сравнение с тази на едноходовите фрези. Известно компенсиране на намалената
точност се постига при увеличаване на външния диаметър Dа и броя на гребените zо, както и при намаляване профилния ъгъл на инструмента α0.
При избиране броя на ходовете на многоходовите
червячни фрези zo е необходимо да се спазва правилото
той да не е делител на броя зъби на заготовката. В този
случай всеки от зъбите и се обработва с участието на
всички зъбчета на инструмента и се получават по-равномерни резултати като точност и грапавост.
Поради увеличеното силово натоварване се спазва
правилото при по-големи модули да се използва по-малък
брой на ходовете на инструмента, примерно за m = 2,75
се използват фрези с zo = 2,3,4; за m= 5 - zo = 2,3; за m=
10 - zo = 2. Известно намаляване на силовото натоварване се постига при използване на фрези с положителен
преден ъгъл.
В заключение може да се обобщи, че многоходовите
червячни фрези се изработват с по-голям външен диаметър, по-голям брой режещи гребени, намален профилен
ъгъл и положителен преден ъгъл. Те се използват като
предшевинговални или предшлифовални и когато са от
бързорежеща стомана работят със скорости на рязане
до 70-90 m/min и подаване до 3 mm/tr.

Червячни фрези от метало- и
минералокерамика
Използването на металокерамични режещи части от
Р30, К30 и др. дава възможност да се увеличи 2-3 пъти

производителността за сметка на увеличаване скоростта на рязане до 80-150 m/min при едновременно увеличаване на трайността до 10 пъти и възможност за
чисто зъбонарязване на закалени заготовки с твърдост
до 55 HRC.
За малки модули се използват монолитни металокерамични конструкции, а за модули от 2 до 10 mm инструментите са сглобяеми конструкции, включващи цели
режещи гребени или отделни зъбчета. Поради голямото
свиване, съпровождащо спичането на металокерамиката при големи модули се използват гребени, образувани
от отделни механично закрепени зъбчета с острозаточени задни повърхнини или такива с радиусна форма. Найчесто тези фрези са с по-голям външен диаметър относно монолитните. Съществуват червячни фрези, чиито
гребени са с острозаточени зъби и отрицателен преден
ъгъл, осигуряващ по-плавно натоварване. Подобни са и
конструкциите на фрези с минералокерамични режещи
елементи. При тях се използват само конструкции с
гребени, формирани от механично закрепени острозаточени режещи зъбчета с уякчаващи фаски между предната и задна повърхнини. За обработване на зъбни колела
с малка якост (текстолит, пластмаси) се използва оксидна, а за метални колела – карбидно-оксидна режеща
керамика.

Червячни фрези от свръхтвърди
материали
Червячните фрези от свръхтвърди материали се използват за чисто нарязване на закалени зъбни колела с
твърдост до 60 HRC. Понякога тези фрези могат да
заменят ниско производителния процес на зъбошлифоване на колела с модули до 12 mm. За стоманени и чугунени
колела като режещ материал се използва кубичен борен
нитрид, а за цветни метали и неметали – технически
диамант.
Често фрезите са двукорпусни, установени на общ
дорник с дистанционна втулка между двете части, разстоянието между които формира дебелината на зъбите на колелото. Върху двете фрези, обработващи съответните (ляв и десен) полупрофили на детайла има оформени полупрофили с параметрите на модулна резба
(стъпка, профилен ъгъл). Поликристалите от свръхтвърди
материали оформят режещ ръб с нулев полупрофилен
ъгъл, работещ по генераторна схема на изрязване на
прибавката.

Зъбодълбачни колела с особена
конструкция
Поради ударния характер на процеса на рязане зъбодълбачните колела имат много по-малки възможности за
значително увеличаване на експлоатационните свойства. Известен ефект имат съставните конструкции,
използването на металокерамични режещи материали и
нетрадиционни кинематични схеми.

Съставни и сглобяеми зъбодълбачни
колела
При големи размери на зъбодълбачните колела от
инструментална стомана структурата на материала е с незадоволителна равномерност и зърненост, а
термообработката - затруднена. Съставният инструмент съдържа работен венец, запресован върху тяло
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от конструкционна стомана. Преди пресоването в канала на тялото се поставя припой, който при
закаляването се разтопява и допълнително подсигурява пресовото
съединение.
Сглобяемият инструмент има
режещи зъби от бързорежеща стомана или металокерамика, тяло,
гайка, конусна шайба и сепаратор.
Зъбите се нареждат в сепаратора,
който е осигурен срещу превъртане относно тялото чрез непоказана шпонка и се затяга чрез гайката
и шайбата. Окончателното заточване и шлифоване на инструмента
се извършва в сглобено състояние.
Конструкцията позволява единична
смяна на счупени или силно износени зъби. Отделните зъби от бързорежеща стомана са с много добра
карбидна еднородност и облекчена
термообработка. Конструкцията
се прилага за модули над 6 mm.
Зъбодълбачните колела с цилиндрични задни повърхнини имат форма на цилиндрично зъбно колело. Задният му ъгъл се получава чрез наклонено установяване оста на вретеното с инструмента относно оста
на колелото и движението на рязане. Предимство е простата конструкция – липсва характерната за
традиционните зъбодълбачни колела промяна на коефициента на корекция след всяко презаточване и
свързаните с това отрицателни
явления – промяна на преходните
криви, интерференция, срязване на
върховете или подрязване основата
на зъбите.
Ширината на инструмента е поголяма и се допуска по-голям брой на
презаточванията. Този инструмент
изисква специална машина, чието
инструментално вретено извършва
възвратно постъпателни движения
под наклон спрямо оста.

Зъбодълбачни колела с
металокерамични режещи
части
Тези инструменти могат да нарязват колела с твърдост до 45
HRC. За модули до 3 mm се използват монолитни конструкции, за
модули над 2 mm – споени или механично закрепени зъбни венци, а за
големи модули – механично закрепване на единични или двойки зъби.
При скорости на рязане до 20 m/
min инструментите нямат съществени предимства пред тези от
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бързорежеща стомана. Тези инструменти са ефективни при скорости
до 50 m/min, когато реализират и 24 пъти по-голяма трайност.

Центроидни ножове за
зъбоструговане
Принципът им на работа е подобен на шевинговането, но цялото
зъбонарязване се извършва при едно
преминаване на инструмента с подавателно движение по дължината
на зъбите на заготовката. Зъбната
двойка е с кръстосани оси на въртене, двете принудителни въртеливи
движения са съгласувани по начин,
осигуряващ центроидното обхождане.
Инструментът - нож за центроидно зъбоструговане, има конструкцията на зъбодълбачно колело с
наклонени зъби. Неговият модул и
ъгъл на изходния контур съответстват на тези на колелото. Предната повърхнина има обща част –
конус с ос оста на инструмента и
отделни предни повърхнини за всеки зъб, оформени нормално на направлението му. Той извършва подавателно движение по дължината
на зъбите на обработваното колело. При съгласуваното въртеливо
движение на зъбната двойка съответните точки от инструмента и
заготовката получават относително изместване по дължина на
зъбите, при което се отделят
тънки и дълги стружки, подобно на
шевинговането. Производителността на зъбоструговането е 3-5
пъти по-висока от тази на другите инструменти, работещи чрез
центроидно обхождане. Получава се
равномерно износване на режещите ръбове, високи трайност и гладкост на нарязаните зъби.
Влизането и излизането им от
зоната на рязане е с много по-слабо
изразени удари отколкото при
зъбодълбането и зъбофрезоването.
Ножовете и машините са специални и скъпи, което ги прави приложими за едросерийно и масово производство. Универсалните зъбофрезови машини са подходящи за обработване на зъбни колела по този метод
при голям брой на зъбите – над 80
поради ограничения на кинематичните вериги.
Статията е разработена
със съдействието на
доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
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Индустриални отпадъчни
води - методи за обработка
П

речистването на отпадъчни
води се състои в прилагане на различни технологии за премахване на
разтворените и суспендирани органични и неорганични вещества и подобряване на качеството на водите
с цел безопасното им заустване в канализационните системи или повторната им употреба за различни
цели. Обработката на индустриални
отпадъчни води включва методи и
процеси, които се прилагат за води,
които са вторичен продукт от индустриалната дейност.

Физични и физикохимични методи
Физичните методи за индустриална водообработка включват процеси, в които отпадъчните води не се
подлагат на химическо или биологично третиране. За обработка и повишаване на качеството им се използват единствено физични явления и
операции като утаяване или пресяване през сита с различен диаметър на
отворите за премахване на твърдите замърсители.
При утаяването твърдите частици във водата се отлагат на дъното под въздействие на своята тежест и земната гравитация. За целта обикновено индустриалните от-
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падъчни води се държат известен
период от време в специален съд в
неподвижно състояние. Когато в
индустриалните отпадъчни води
има мазнини, при утаяване те изплуват на повърхността, което позволява механичното им отделяне от
водната маса като повърхностен
шлам чрез маслоуловители.
За по-прецизно отстраняване на
замърсителите отпадъчните води
се подлагат на филтрация. Сред другите често прилагани физични методи е аерацията или механичното
добавяне на въздух, който да увеличи
съдържанието на кислород във водата, а заедно с мехурчетата въздух
замърсителите да се отведат до
повърхността. За третиране на силно замърсени отпадъчни води се прилагат добре познатите методи флотация и обратна осмоза.

Химическо третиране
Химическата индустриална водообработка е базирана на протичането на различни процеси чрез добавяне на химикали към отпадъчните
води. Един от най-често използваните химически процеси е хлорирането.
Широко разпространен метод за
обработка на индустриални отпадъчни води е неутрализацията. Тя се
състои в добавяне на киселина или

основа с цел неутрализиране на нивото на pH (киселинно-алкалния баланс)
на водата. Продуктите от процеса
са различни видове соли и пречистена вода. За неутрализация се използват различни реагенти, като киселинни разтвори, негасена и гасена вар,
натриев карбонат, натриев хидроксид, амоняк, както и филтриране през
варовик, доломит, магнезиев карбонат и др. Към методите за химическо третиране спадат още коагулацията и флокулацията.

Биологични процеси за
индустриална
водообработка
Биологичното третиране на промишлени отпадъчни води със
съдържание на биологично разлагащи
се органични вещества се свежда до
използването на микроорганизми,
най-често бактерии, за биохимично
разлагане на водите до стабилни
крайни продукти (въглероден диоксид, пречистена вода и др.), които
лесно могат да бъдат сепарирани.
Обикновено биологичните процеси се
подразделят на аеробни и анаеробни
в зависимост от количеството наличен разтворен кислород.
Типично инсталациите за биологично третиране на отпадъчни води
включват зони за механична и хими-
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В повечето индустриални съоръжения предварителното третиране на
отпадъчните води се извършва с цел
предпазване на технологичното оборудване от повреждане и улесняване
на последващите обработващи методи и процеси. Инсталациите за
предварително третиране отделят
по-едрите замърсители, твърди неорганични вещества и големи количества масла или мазнини. За целта типично се използват сита, решетки,
мелници, резачки и дробилки, пясъкоуловители и съоръжения за пре-аерация.

или химически стимулирано утаяване чрез добавянето на различни химикали, които улесняват процеса и
спомагат за премахване на колоиди.
При първичната водообработка
обикновено не се прилагат биологични методи. Целта на този етап е
намаляване скоростта на потока
отпадъчни води за отстраняване на
утаимите замърсители и тези, които в покой изплуват на повърхността. Най-често използваните съоръжения са утаители, избистрители, напорни филтри, реактивни камери,
дозаторни инсталации за химикали
и др. В зависимост от дизайна, функциите и приложенията си, утаителите се подразделят на: хоризонтални и вертикални, радиални и тънкослойни, септични ями и двуетажни
утаители, утаители с механично отстраняване на утайките, избистрители и др. При добавяне на химикали
на етапа на първично третиране се
използват дозаторни станции, миксери, флокулатори и др.

Първично третиране

Вторично третиране

При първичното третиране на
индустриални отпадъчни води лесноутаимите твърди вещества се сепарират чрез обикновено механично

Вторичната индустриална водообработка цели по-нататъшното
пречистване на отпадъчните води с
цел постигане на по-високо качество

ческа сепарация. Различните степени на пречистване се постигат чрез
подлагането на отпадъчните води
на обработка в различни етапи –
предварителна, първична, вторична
(а ако е необходим краен продукт с
по-висока чистота – и третична) обработка.

Предварително
третиране на индустриални отпадъчни води
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и по-широка приложна област на крайния продукт, включително за почистване на технологични агрегати и
повърхности и др. На този етап
обикновено се прилагат биологични
методи за пречистване, чрез които
биохимично се разлагат органичните
замърсители във водата. Използваните за целта съоръжения могат да
бъдат подразделени в четири основни групи: филтри за отточни води с
вторични утаители, крайни утаители за активиране и модификация на
утайките, фини сита и пясъкоуловители и стабилизационни басейни.

Третиране на утайки
Отделените при първичното и
вторично третиране на индустриални отпадъчни води твърди замърсители заедно с малко количество останала в тях вода образуват утайки, които също биват подлагани на
различни методи на обработка. Третирането се осъществява чрез комбинация от два или повече от следните методи: прецеждане, сгъстяване, уплътняване, обезводняване, изсушаване, дезинтегриране, химическо
или термично третиране, вакуумна
филтрация, центрофугиране, инсинерация и др.
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Управление на налягането
във водоснабдителни
системи
В

ъв водоснабдителните системи
водата се разпределя към потребителите чрез мрежа от водоснабдителни зони. Водните резервоари в
тези зони обикновено се намират
над земното равнище, а водата се
дистрибутира в рамките на зоните
посредством т. нар. гравитачни системи. Водното налягане се изразява в големината на силата, необходима за задвижване на водните маси
от резервоарите към тръбопроводите. Налягането варира в различните
точки на водоснабдителната мрежа
в зависимост от отдалечеността и
височината на връзката между тези
два елемента на системата. Управлението на налягането във водоснабдителни системи включва регулиране на нивата на налягането в мрежата с цел подобряване на качеството
на услугите за потребителите. Такива подходи са необходими, тъй
като повишеното налягане може да
доведе до спукване на водопроводите, сериозни течове и загуби на вода.
Основно средство за реализацията
на тези подходи е внедряването на
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регулиращи системи за налягане и
системни точки за мониторинг, чрез
които да бъде постигнато стабилно и по-ниско налягане в цялата водоснабдителна мрежа.

Редуктори за налягане
Регулирането на налягането често се осъществява чрез т. нар. редуктори за налягане, наричани още
редуцир-вентили. Те способстват за
намаляване на течовете, подобряване на надеждността на водоснабдяването и пестене на значителни
количества вода. Редукторите за
налягане представляват клапани с
горен входен отвор по посоката на
водния откос, които се използват за
намаляване на налягането в едната
част на системата спрямо регулираното налягане в другата част на
системата, която е отделена чрез
долния отвор на клапана по низходящия поток, независимо от промяната на потока или наличието на непостоянно входно налягане.
Редукторите за налягане могат
най-общо да бъдат подразделени на
два вида – директни и с пилотно

управление. Двата вида регулиращи
клапани обикновено са със сферични
или многоъгълни корпуси. Редукторите за тръби с по-малък диаметър
типично се изработват от месинг,
а моделите за по-големи тръбопроводи – от сферографитен чугун. Директните редуцир-вентили, които
са по-широко използвани в практиката, често са сферични и се затварят посредством топлоустойчива
диафрагма, обтегната с пружинен
механизъм, която е свързана с изхода на вентила. Пружината е прикачена към леглото на вентила, като
специален механизъм за изравняване
на силата и налягането се грижи за
прецизния контрол на водния поток.
Редуцир-вентилите обикновено се
монтират веднага след водомерите
в системите, експлоатирани в жилищни сгради, търговски обекти и
производствени съоръжения. Водата,
навлизаща в клапана по главния
тръбопровод, преминава в тялото на
вентила и се насочва към вътрешната камера, която се управлява от
регулируема диафрагма с пружинен
механизъм и затварящ диск. Дори да
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ВиК
има колебания в постъпващото налягане, редукторът осигурява постоянен поток с функционални нива на
налягането, стига налягането на входящия поток да не спада под предварително зададеното налягане на вентила.

Оразмеряване на
редуктори за налягане
Правилно оразмерените редуцирвентили могат да предотвратят
шумната работа на системата и да
намалят потребността от преждевременна поддръжка. Преоразмерените и недооразмерени редуктори
във водоснабдителните системи
могат да предизвикат редица проблеми. Най-общо, минималният поток, който минава през редуцир-вентила, трябва да бъде между 10 и 15%
от максималния допустим воден
поток в системата. В допълнение,
редукторите на налягане трябва да
бъдат избирани на базата на работния обхват на потока и налягането,
а не спрямо размера на тръбопровода, към който ще бъдат монтирани.
Специалистите препоръчват избор
на редуцир-вентил, чиито показатели за работно налягане попадат в
средата на номиналния му обхват.

Избор на инсталационна
конфигурация
Повечето конвенционални приложения, в които е необходимо редуциране на налягането, изискват монтаж само на един редуктор. Съществуват и системи със специфична
конфигурация, при които е наложително инсталирането на повече от
един редуцир-вентил. При широки
вариации между подаваното от комуналното предприятие налягане и
необходимото такова за конкретния
обект/ сграда, както и когато налягането по главния водопровод надвишава 14 бара, е препоръчително да
се монтират конфигурации от вентили за двустепенна или успоредна
редукция. Ако е необходимо да се
поддържа непрекъснато водоснабдяване с редуцирано налягане в системата, най-подходяща е успоредната
конфигурация, твърдят ВиК експертите.

Двустепенна редукция на
налягане
Двустепенната редукция на налягането във водоснабдителни системи е базирана на два вентила, инсталирани последователно. Тяхната задача е да елиминират екстремните
вариации между реалното и желано-
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то редуцирано налягане в тръбопровода. Последователното регулиране
се препоръчва при изходни нива на
налягането, по-високи от 14 бара,
или когато съотношението между
изходното и редуцираното налягане
е по-голямо или равно на 4:1, както и
в системи с големи вариации на налягането на входящия поток. Предимствата на двустепенната редукция
са много, но най-същественото от
тях е, че при такава конфигурация
нито един от двата редуцир-вентила не бива подлаган на екстремни
разлики в налягането, което значително удължава експлоатационния
им цикъл и позволява по-прецизно
управление на системата.

Успоредна редукция
Успоредната инсталация включва
два или повече по-малки регулатора
на налягане, които обслужват голям
водоснабдителен тръбопровод. Този
подход е предназначен за приложения
с вариращи изисквания по отношение
регулирането на налягането и с необходимост от непрекъснато водоснабдяване, например жилищни кооперации.
Паралелната инсталация на редуктори осигурява по-висок капацитет
на системата в сравнение с инсталациите, в които налягането се управлява от един-единствен вентил.
В допълнение, успоредното конфигуриране на редукторите на налягане
подобрява работата на клапаните
при вариращо потребление на вода
и позволява обслужване и ремонт на
всеки от редуцир-вентилите без
нужда от спиране на цялата система. Това елиминира загубите и неудобството за потребителите от
прекъсване на водоснабдяването.

Изисквания към
редукторите за налягане
За да осигурят оптимално управление на налягането във водоснабдителни системи, редукторите за налягане трябва да отговарят на редица изисквания. Те трябва да са
прости, надеждни и точни, напълно
автоматизирани и лесни за поддръжка, съветват специалистите.
Необходимо е да бъдат изработени
от висококачествени и одобрени за
целта материали. За предпочитане
е редуцир-вентилите да се задействат автоматично спрямо налягането на водата в тръбопроводите.
Те трябва да се затварят при високо налягане или отсъствие на поток.
Работата им и контролните параметри не бива да се влияят от ска-

лиране на системата, влошаване
качеството на водата или корозия,
смятат специалистите в областта
на ВиК арматурата. Времето за затваряне на клапана е добре да бъде
регулируемо, за да се избегне рискът
от воден удар при прекалено бавна
реакция на затвора. Когато е възможно, редукцията и контролът на налягането е препоръчително да се осъществяват посредством един вентил вместо чрез серия от устройства с оглед по-ниските разходи за
притежание, обслужване и поддръжка
на системата и по-лесното управление. Регулиращите клапани трябва
да могат да работят при всякакви
потоци, без да създават условия за
кавитация. Независимо от дебита на
водния поток редукторите е необходимо да осигуряват постоянно
изходящо налягане, категорични са
експертите.

Хидрофорни системи
Често използвано решение за повишаване на напора във водоснабдителни системи са хидрофорните
системи, познати още като хидрофори или бустерни системи. Те поддържат предварително зададено налягане с оглед осигуряване на необходимите водни количества независимо от разположението на потребителите, като в зависимост от потреблението помпите се включват
и изключват. Обикновено хидрофорите включват една или няколко помпи, които могат да бъдат хоризонтални едностъпални и многостъпални помпи, вертикални многостъпални помпи, потопяеми, самозасмукващи и други.
Във водоснабдителните системи
престъпването към монтиране на
хидрофор е в случаите, когато количеството на хидравличните загуби
се увеличи и дебитът е недостатъчен за потребителите. Причините
за промените в налягането могат да
бъдат различни - увеличаване на
сградния фонд, присъединяване на
много консуматори към мрежа с
малък диаметър, строежът на високи сгради в зони с ниско налягане и
други. За избора на система се взимат предвид няколко основни параметъра: минимален и максимален
дебит; минимален и максимален напор на входящия колектор; геодезическа височина от помпеното оборудване за потребителя, намиращ се
на най-голямо разстояние по вертикала; остатъчен напор; загуба на
налягане във водоснабдителната
система и др.
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Ново поколение интегрирани системи
за сигурност и безопасност
Основната функция на интегрираните системи за
сигурност и безопасност (ИССБ) е да събира и представя информация от свързани към нея различни системи,
които в общия случай са автономни и със собствен мониторинг. С развитието на технологиите все повече
системи предоставят отворен интерфейс, който в частност може да се използва за интегриране на множество разнородни системи с централизиран мониторинг.
Тук излиза резонният въпрос дали само мониторинг или
автоматизиране на определени процеси. И така, възможно ли е внедряването на такава система, която да
позволява събирането и анализирането на информация
от различни външни системи за сигурност и безопасност, като същевременно се намали както сложността на процеса, така и времето необходимо за анализ и
извеждане на решение и заедно с това се оптимизира
необходимия ресурс (изчислителен, човешки и т.н.)
След почти двугодишен период на разработка, тестване и анализ, нашият екип създаде иновативен модел
на интегрирана система за сигурност и безопасност,
представен по-долу:

Системата се състои от софтуерен модул за управление на база данни, към който са свързани софтуерен
модул за потребителски интерфейс, софтуерен модул
за регистриране на събития от външни системи и хардуерен модул за анализ на съответствие между правила и регистрирани събития. От своя страна, модулът
за анализ на съответствие между правила и регистрирани събития е свързан със софтуерен модул за управление на външни системи. В модула за управление на база данни са заложени:
• подмодул за четене и запис на регистрирани от външните системи събития;
• подмодул за четене и запис на правила за автоматични действия на системата при наличие на свързани
събития;
• подмодул за администриране на достъпа на потребителите.
В модула за потребителски интерфейс е заложен подмодул за въвеждане на правила за автоматични действия на системата при наличие на свързани събития. В
модула за регистриране на събития от външни системи
е заложен подмодул за иницииране на запис на регистри-
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раните събития в базата данни. В модула за управление
на външни системи е заложен подмодул за изработване
на управляващи сигнали за автоматични действия към
външните системи. В хардуерния модул за анализ на съответствие между правила и регистрирани събития е
заложен цифров блок за проверка на съответствие между заложените в базата данни правила и регистрираните събития. Именно извършването на корелационен анализ на съответствие между правила и регистрирани събития е едно от основните преимущества на модела.
Така устроената система е оборудвана със същия набор от функционалности както известните системи. Най-ресурсоемката функционалност е тази за проверка на съответствие между заложените в базата данни правила и регистрираните събития. Докато при известните системи тя е заложена в модула за управление
на външни системи, то в настоящата системата, функционалността е реализирана чрез цифров блок, заложен
във външния хардуерен модул. Последният може да бъде
оразмерен така, че изчислителната му мощност да е съобразена с очаквания брой на регистрираните събития,
и с очаквания брой на анализираните правила. По този
начин е постигнато съществено занижаване на изискванията към изчислителната мощност на хардуерната
платформа. Така е премахната възможността за неправилен избор на платформата, който може да доведе до
неработеща, проблемна или енергийно неефективна система.Хардуерният модул може да е мащабируем по отношение на изчислителната си мощност, т.е. позволява
разширение на заложения хардуерен ресурс, при увеличаване на броя на събитията или правилата.Връзката с
външните специализирани системи се основава на стандартни протоколи и/или отворен интерфейсен код (API
- application program interface).
В заключение, представен е модел на една иновативна ИССБ, осигуряваща на потребителя както ефективност и оптимизация на ресурсното осигуряване на процеса по наблюдениe, регистриране, анализ и реакция на
системите за сигурност и безопасност, така и независимост и богат избор на специфични външни системи,
които да използва в своето комплексно решение.
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Промишлени
химикали
В продължение на темата от бр. 2/2015 на сп. Инженеринг ревю, в която разгледахме видовете промишлени химикали и техните приложения в различните индустриални сектори и дейности, в настоящия
брой на изданието ви представяме коментарите на водещи производители и доставчици на промишлени
химикали, които разказват за най-актуалните си решения за българския пазар.

Продуктите на
Coventya намират
приложение в редица
индустриални
сектори
Coventya е мултинационална компания, която разработва и произвежда специални химически продукти за
финишна обработка на повърхности
с присъствие в над 40 страни на 4
континента. Всички създадени продукти отговарят на съвременните
изисквания и съответстват на международните критерии на ПОО (Производител на оригинално оборудване).
Компанията разполага с пълна
гама продукти, намиращи приложение както в специализирани сектори като автомобилостроене и нефтодобивна промишленост, така и
в производството на изделия за
бита и строителството, модни аксесоари, декоративни изделия и много други. На практика, продуктите
на Coventya са навлезли навсякъде
около нас в ежедневието ни.
Разработените продуктови линии са технологично взаимосвързани в цялостни процеси, като в тях
се включват съответната предварителна подготовка на базовия материал, самото електрохимично отлагане на металите и финишна обработка на галваничното покритие.
По своето предназначение процесите за покрития се делят на: защитни – от чист цинк или цинкови сплави, пасивиращи и запечатващи; де-
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коративни – от мед, никел, хром,
РОР-метализация на пластмаси и др.;
функционални – от сребро, калай,
химически никел и др.; благородни
метали – от бронз, сребро, злато,
паладий, рутений, платина и др.
Продуктите на Coventya са получили хомологации в различни части
на света в сектори на индустрията
като автомобилна промишленост,
самолетостроене, информатика и
др.
Coventya е производител с високата отговорност да разработва и
допълва цялостна гама екологично
съобразени продукти, както и продукти за преработка на отпадните
води, с което решава потребностите на крайните клиенти за съответствие и спазване на изискванията за безопасна среда.
Coventya е сертифицирана в Европа по стандартите ISOTS 16949 и
ISO-9001-9002.
Всички продукти на компанията
се предлагат на българския пазар от
официалния представител за страната – фирма Гарда Ком, София.
Людмила Ченкова,
управител на Гарда Ком

Нови сензори за
следене на
влажността във
въздух или масло от
ifm electronic
Ifm предлага сензори за постоянно следене за наличието и измене-

нието на влажността в масло или
въздух. Високата влажност не е желана в хидравличните течности или
лубриканти, като наличието на поголеми количества вода може да
причини повреди или да доведе до
неправилна работа на системата.
Новите сензори от ifm electronic измерват относителната влажност
в масло или въздух в обхват от 0
до 100% с помощта на капацитивен сензорен елемент. Показател
от 0% означава, че маслото е абсолютно чисто и няма никакво наличие на вода. При 100% средата се
състои в по-голямата си част от
вода.
Трансмитерът има два аналогови
изхода, като единият предава температурата, а другият – влажността. Този сензор е възможно най-доброто съотношение на пазара между
предлагани възможности, качество
и цена.
Стефан Преждаров,
ифм електроник
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инструменти, материали
Короза Карат
предлага пълна гама
препарати за
обработка на метали
Короза Карат, в качеството си
на официален представител на чешката фирма Pragochema – производител на химикали за галванична обработка на метални изделия, предлага на българския пазар над 73 вида
обезмасляващи препарати за желязо, стоманени и пластмасови детайли. Портфолиото ни включва
още над 60 вида препарати и соли
за галванични покрития; препарати
за пасивация на галванични покрития, повишаващи корозионната устойчивост 5-10 пъти; препарати за
фосфатиране на обикновени и легирани стомани и цветни метали;
шлайфащи и полиращи пасти за
метални изделия от стомана и
цветни метали; над 350 вида препарати и химикали за предварителна подготовка и защита на металите от корозия.
Дългогодишният ни опит е на
база сътрудничеството ни с големи
предприятия и фирми, работещи в
областта на машиностроенето.
Сред тях са Аркус - Лясковец, ВРЗ
Терем Ивайло - Велико Търново, ВМЗ
Сопот, Арсенал - Казанлък, Динамо Сливен, Хес - Ямбол, Palfinger BG - с.
Тенево, Сирена - Червен бряг, Дунарит - Русе, SKF Bearings Bulgaria Karnare factory - с. Кърнаре и др.
Препаратите Pragokor Seal от
Pragochema са водоразтворими лакове, предназначени за уплътняване на
хроматирани слоеве на цинкови и
цинковосплавни покрития и за уплътняване на други конверсни слоеве,
като хроматираните покрития
върху алуминий и сплавите му, върху
пасивирани цинкови отливки, фосфатни слоеве върху стомана, патинирани или механично полирани метални повърхности, върху покритията на мед, месинг, никел и системата на покритията Ni-Cr и Cu-Ni-Cr
и др.
Препаратите Pragokor Seal подобряват и изравняват външния вид
на повърхността, премахват или
намаляват иридесценцията на хроматираните покрития. При тъмно
оцветените и черните хроматира-
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ни слоеве или патинирани метали
задълбочават и хомогенизират
тъмно оцветените хроматирани
слоеве. Проникват в порьозната
или кристална структура на конверсните обработки и повишават механичната устойчивост срещу изтриване. При кристалните конверсни покрития повишават лъскавината на повърхността. Декоративните покрития на мед, месинг, никел
или полирани метали защитават
срещу потъмняване и дактилоскопна корозия. Те повишават корозионната устойчивост на покритието 8-10 пъти.
При апликирането върху повърхността препаратите Pragokor Seal
правят безцветен, прозрачен, органичен полимерен слой, който, заедно с инхибиторите на корозията, образува както механична, така и хемисорбчна бариера срещу действието на агресивните стимулатори на
корозията.
Препаратите Pragokor Seal се апликират чрез потапяне или пръскане. Доставят се във форма на концентрат, разреждащ се с дестилирана или дейонизирана вода. В технологичния режим се нанасят като
последна операция преди сушенето,
след последната промивка. Може да
се нанасят и върху чисти, сухи
повърхности на третираните детайли. Механично полирани или
омазнени метални повърхности
трябва преди апликирането да
бъдат обезмаслени в подходящ обезмаслителен препарат. Преди лакирането повърхността трябва да
бъде безупречно изчистена от неорганични соли от предишните
операции.
Pragokor Brunigal N е универсална
сол за антикорозионна обработка
на легирани и нелегирани стоманени детайли чрез черна оксидация.

Подходящ е и за черна оксидация на
изтеглени или валцовани стомани,
също така за температурно обработване и за чугун. Тъмното оцветяване на повърхността се достига и при медни покрития след изтегляне и при запояване на медна база,
понякога при сребро. Вискозитетът
на разтвора за черна оксидация е
много нисък, почти се доближава до
вискозитета на водата. Поради
това изнасянето му върху детайлите е с 30% по-малко в сравнение с
други разтвори за черна оксидация.
Brunigal N е особено подходящ за
твърдо легирани материали, които
са склонни да образуват кафяв филм.
Pragokor Alsil 680 е сол за рафиниране – чистене на разтопен алуминий. С действието му нечистотиите и окисите се преместват в шлака. Препаратът е подходящ за рафиниране на подевтектични сплави на
алуминий със силиций и мед. Ползва
се за чистене на стопения материал при леене в метални форми и за
леене под налягане при температури 670-700 °C.
Димитър Каразлатев,
управител на Короза Карат

Оверлак предлага на
българския пазар
широка гама
химически продукти
с разнообразни
приложения в
индустрията
Като дъщерна фирма на Overlack
Германия, дистрибутор на химически суровини, полупродукти и специални химикали както в сферата на
органичните, така и в неорганичните химически производства, фирма
Оверлак предлага на българския пазар широк асортимент промишлени
химикали.
Понастоящем холдингът Оверлак
оперира на пазара на химически продукти в цяла Европа. Разполагаме с
широка партньорска и логистична
мрежа и имаме възможност за доставки на специфични химически суровини, полупродукти, химикали на
базата на утвърдени контакти с
различни производители от Цент-
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инструменти, материали

рална и Източна Европа.
Продуктовият ни каталог включва продукти с разнообразни индустриални приложения. Дистрибутор
сме за страната на най-големия химически концерн в света BASF за
следните продуктови групи: безфталтни и фталатни пластификатори за PVC (HEXAMOLL DINCH,
PLASTOMOLL DOA, PALATINOL N,10P и др.); полупродукти - бутандиоли
(NMP, NEP, GBL, GBL), етаноламини
(MEA, DEA, TEA); капролактам и адипинова киселина.
Предлагаме и някои промишлени
разтворители и коалесценти от
BASF, както и широка гама специални химикали, производство на ком-
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панията.
Част от портфолиото ни за
българския пазар са и неорганични
пигменти на основата на железни
оксиди и хромоксид от най-големия
световен производител на такива
продукти Lanxess IPG (Inorganic
Pigment Group), познати под търговските марки: Bayferrox, Colortherm,
Chromoxidgrun, Bayscape и Bayoxide.
Фирмата предлага индивидуални решения за оцветяване на строителни материали (бетонни елементи,
керемиди, асфалт и др.), бои и лакове, материали за повърхностни покрития, полимери, хартия и т.н.
Пигментите се отличават с висок
стандарт за качество, както и с
лесна и екологична обработка и приложимост. Всички типове на
Bayferrox, Colortherm, Chromoxidgrun
демонстрират отлична устойчивост на метеорологичните условия,
светлина, устойчивост на химикали, стареене, независимо дали са
вложени за оцветяване на продукти на строителната химия, лакобояджийската промишленост или пла-

стмасови изделия. Синтетично произведените желязооксидни пигменти от реда на Bayferrox се предлагат в прахообразна форма, гранулат
и като компактен пигмент.
Фирмата ни е официален вносител и дистрибутор и на Alberdingk
Boley, немски производител на ленено и рициново масло и деривати,
които намират широко приложение
в производството на фармацевтични и козметични продукти, както и
полиуретанови системи и лепила.
Директен вносител и дистрибутор сме на титанов диоксид от
фирма Cinkarna, Словения, както и на
технически калиев перманганат от
американската компания Carus.
Портфолиото ни промишлени химикали обхваща решения на
Synthomer, световен производител
на латексови дисперсии за лакобояджийската промишленост, строителна химия, битумни и циментови
модификации и хидроизолации, текстил, килимарство и редица други
индустриални приложения.
Гамата ни включва и продукти за
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инструменти, материали
козметичната индустрия и олеохимикали от немската компания
Berg+Schmidt с търговски марки
BergaBest, BergaCare и BergaMuls.
Руди Тошев,
управител на Оверлак

Тех Индустри
България предлага
решения за всички
видове обработка в
промишлеността
Тех Индустри България e официален партньор на марките WIGOL и
PELOX – водещи производители на
техническа химия за третиране на
повърхности. Широката гама продукти обхваща всички видове обработка в промишлеността – почистване, байцване, пасивиране, обезмасляване, фосфатиране, консервиране и дезинфекция. Основното приложение на препаратите за байцване и пасивиране е в обработката на
изделия от неръждаема стомана –
обикновено след заваръчния процес,
за премахването на окиси, оцветявания, петна и несъвършенства.
Ние сме единственият вносител
на пазара на байц-спрейове, позволяващи третирането на обширни
повърхнини в една работна стъпка,
както и на пасивиращи продукти,
позволяващи работа върху мокра
повърхност. Този тип препарати се
използват основно от големите производители на инсталации за хранително-вкусовата промишленост.
Химикалите за обезмасляване, фосфатиране и консервиране са предназначени за секторите металообработка, машиностроене и автомобилостроене, където се работи с леки
и цветни метали, както и с различни сплави. Дезинфектанти доставяме в преките производства на храни и напитки. Основни клиенти са
средните и по-големите месопреработващи предприятия, млекопреработвателите, винарните и производствата на бира. Освен в сферата на дезинфектанти за помещенията и работните повърхности, ние
сме тясно специализирани в продуктите за прецизно почистване и дезинфекция на CIP инсталации, съдове
за вино, бира и мляко, инсталации за
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варене, опушване и сушене на месо.
Тенденциите са основно насочени
към опазването на околната среда и
здравето на работещите с промишлени химикали. Разбира се, основната
част от високотехнологичните и
ефективни химикали са опасни за
здравето и за природата. След въвеждането на „Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества“
(GHS), много от продуктите на пазара вече са обозначени с още по-висок
риск. Целта е да се събуди вниманието към правилното приложение,
съхранение и боравене с веществата и да се приключи с маркетингови
инструменти като "екологични", "безвредни" и "природосъобразни" химикали. Добрите продукти не са безопасни, но наши основни приоритети са
технологичният трансфер, контролът, правилната експлоатация,
управлението на отпадъците, превенцията. Ние водим обучения, демонстрираме на място, съветваме за
избора на предпазни средства и
създаване на складови условия.
Пазарът на промишлени химикали
в България за нас се развива чудесно,
защото ние внедряваме цялостни
решения в индустрията. Лошите
търговски и ценови практики, лошо
обозначените продукти, некомпетентните търговци и слабо информираните клиенти дори допринасят
за успеха на добрите компании на
пазара в България.
Янко Зайков,
управител на Тех Индустри
България
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Ìîùíè MOSFET
äðàéâåðè îò Microchip

Microchip ïðåäñòàâè ïúðâèòå ñè ìîùíè
MOSFET äðàéâåðè â
ñâîåòî ïîðòôîëèî ïðîäóêòîâàòà ôàìèëèÿ
MCP14A,
MCP14A005X
è
MCP14A015X, êîÿòî
èçïúêâà ñ íàïúëíî
íîâà àðõèòåêòóðà
çà ïîñòèãàíåòî íà
âèñîêîñêîðîñòíà ðàáîòà. Òåõíèòå ìàëêè
êîðïóñè ðàçðåøàâàò
ãîëÿìà ïëúòíîñò íà
ìîùíîñòòà è ïî-ìàëêè ðåøåíèÿ, äîêàòî òåõíèÿò äèçàéí öåëè
áúðç ïðåõîä è ìàëêî çàáàâÿíå, êîåòî ïîçâîëÿâà áúðçà ñõåìíà
ðåàêöèÿ.Òåçè MOSFET äðàéâåðè èìàò ìàëêè âõîäíè ïðàãîâè íàïðåæåíèÿ, êîèòî ñà ñúâìåñòèìè ñ íèñêîâîëòîâèòå ìèêðîêîíòðîëåðè, êàòî ñúùî òàêà ðàçïîëàãàò è ñ ãîëÿìà øóìîóñòîé÷èâîñò è õèñòåðåçèñ.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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